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.

O T E lVI P O (Meteorológico)
(Síntese do Boletim Geornêteoroíõgtcol de

A. SEIXAS NETTO válida até às 23,18 hs. do
dia ;: de junho de 19G4

Frente fria: Negativo; Pressão atmosférica média:,
1028.4 .müíbares: Temperatura média: 18.9 Centígra
dos; Umídaae relatíva média: 88.2%; Pluviosidade:
25 mrns: Negativo - 12,5 mms: Negativo - Nevoeiro

cuml!lar.- Stratus - Cumulus -r Cbuvas esparsas

elOC9.S1pnals - Tempo Médio: Estável. ", '
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(ongocontinuam
,

.Rebelde� o
Leopoldville - '2· (OE) -, Vencendo

{cinco companhias, do exército nacional con
'golês em sucessivos combates na aldeia de
Kamanyola e no vale do rio Ruzizi, rebeldes

'

pigmeus dá tribo balufera, fiel ao ex-pre-
mie]' Patrice Lumumba, marcham sôbrc
Bukavu, capital da província' central de Ko
vu, enquanto uma bomba explodiu ontem,
�m pleno dia, ria prisão principal" de Leopol-
dville., ,

!:t.. .

�.. _li-

Ministro diz que o Govêrno :Corde�rod� �arias: .

. .

,

.

, I d'
i

- MInistro ,sem Pasta
I· t·b t da .

rea o
,BRASíLIA,,2 (OE) - O lo nas relações co� \homens

vai
.

r I, U ar .a
-

ren I

daI. Cordeiro de �aria� de- de partidos políticos.
'

verá ser o ocupante do ter-

,

'b
dos Diretores de Vendas. ceíro cargo de Ministro sem

" contri uinte �����:�" �u:r. �O��!�:aç:� :�:t��e A�a n�:��i��a o �;:: Prl'so-as• do "impôsto de rendar alcan- tende aproveitar um" adrnf "
RIO, 2 (OE) "O Go- dai Fazenda, ao pronunciar ça 'a mais d� um trilhão de nistrador de méritos e polí-

vêrno vai tril;mtar' a renda' conferência na Associação cruzeiros por ano. tic'Q ,�ábil, para assessora-
real do contribuinte, e não
a renda fictícia como ocor

re no momento. Atualmen
te, o contríbuínte recorre a

processos que �rmitem a

evasão' de rendas, e as au

toridades se sentem sem

fôrça mOf.'11 para exigir o

pagamento". Foi esta, uma
das afirmações do Ministro

continuamRIO - o Ministro da Jus

tiça, manterá reunião com

seus colegas, da Fazenda e

de Minas e Energia, afim

de debater (lr problema do

contrabandO' de ouro e de
,

pedras preciosas.
o �'ll M E S" C r i I i c a a

Revolução Brasi.teira
----------�------------ LONDRES, 2 (OE) - Em POSSs.l, o Táne� diz que rmri-

Me'xl·co vai' manter' embaixada artigo dedicado 1"10 Brasil, to embora o Presidente
-

,

'

e especialmente a revolu- ,brasiléiro ,tenha dito que

nó BRASil ção de 31 de março, o "Ti- manteria a política Externa
II .

'. mes" de Londres, diz que os jndep�dente, rompeu rela-
CIDADE DO MÉXICO, 2 práticamente o reconheci- novos líderes 'do Brasil, ain- ções com, Cuba dias mais

(OE) - O Govêrno mexica- menta do, novo govêrno do da �m que iu�tificru;_,,'1.<lr- tarde, por causa de atívida-"
no anunciou sua; intenção Brasil, já foi encaminhada g��2;2:e�:r.am�r des subversivas do onís do
de manter sua 'representa- através de telegrama à do Presidente Goulart. Mais Caribe no Brasil. O JO'rnal
ção diplomática no BrasiL chancelaria 'brasileira. adiante, o Ti�e�-

-

afirma londrino, diz que o rompi-
Ésta decisão, que sígnítíca que' dois mêses após a ex- menta' 40 Brasil com Cuba,

pulsão de Goulart, os novos representa mais um êxito

Estatuto da' 'Terra 'em fóco na, reunlão Iíderes do Brasil ainda não nos ,EE.ÚU. deixando única
\peI;lsam em justificar' seu mente' México, Chile, BoU-

mlnislerialde amanha- golpe de estado. Referindo- via e-Uruguaí, mantendo 1<1-

,

�. a' fala do Presidente Cas- ços com o regime de Cas-
SA0 PAULO� 2 (OE) tolo Branco quando de sua troo

'

NITERÓI, 2 (OE) O
'Prefeito e více-Prefeíto e

quatro vereadores d,e
-,

Cabo

Frio, detidos pelas autori
dades militares fluminenses,
já se encontram no estádio
Caio'· Martins em Niterói,
transformado em prisão. As

autoridades policiais mili

tares, efetuaram outras prí
sões na madrugada de hoje
em diversas cidades flumi-

, Asilados/ vlaiaram para 'Montevideu'
RIO,2 (OE) - 12 asilados Pelacani, até do Gal. Cor

deiro Oeste, que, ainda não
obtiveram, salvo conduto.

que se encontravarn na em

baixada do Uruguai,
'

viaja
ram hoje para Montevideo.
Permanecem ainda na em

baixada daquele país,' o 'ex

vice governador Elói Du
tra, o CeI. Dagoberto Ro
drigues e os líderes' sindi
cais Melo Bastos e Dante

Rl0 Será divulgado
ainda hoje o resultado do
inquérito instaurado na C'1i
xa de Crédito da Pesca. A

informação foi dada' pelo
Gal.

.

Taurino de Resende.

lei do. inquilinato
BRASíLIA, 2 (OE) - O

'Deputado Pedroso Junior
apresentou projeto na

'

Câ
mara, tornando mais elásti
co o prazo da atual lei do

inquilinato. - .Naturalmente
para dar .tempo que a lei
definitiva 'sobre· a questão
seja concluída pelo novo

govêrno.

NITERÓI -

I Inicia-se ho-.
je o inquérito no SAPS do
EstÇl.do do Rio; para apurar
as atividades do organismo
ém atos subversivos' e de'
corrupção.

nenses.

A 9 i t a ç ã o "na
AmeriCa La'tinaRIO - d Presidente do

Pe-Conselho Nacional .do

Exporta�ção
do (a'fé

•

,('.'trõleo: anunciou. que serão:
levantados em todo o país
os levantamentos de postos'
de' gasolina. Afirmou tam
bém ser inteiramente desti-

�, tuida de fundamento a hípó
tese de novo aumento no

preço da gasolina.

capitais '

RIO,'2 (OE) - Reuniram
se no lHe os membros da
junta administrativa da au

tsrquía e' da Sumoo a fim

,de estudar o problema das

,
cotas de exportação da sa-

l.. ,.'

frlll] ca,fe�a 63/6"", cambiais

'�r.Jh/éi�à� � t;St'dS de -

contríbuíção
.

do produto.
Õ conselho da Sumoc deve

....rá baixar nova instrução a

respeito. ,

Os Ministros Thompson Fi

lho da Agncultura, Otávio
Bulhões {ia Fazenda '8' Ro
berto Campos do Planeja
mento, 'discutirão hoje' em

São .Paulo, os últimos de ta-
""lh� .cl.9 est�Q. d!4- tel1',a"
que na reunião ministerial

de quinta-feira, será objeto
de exame. Ão que adiantou
o' MInistro Thompsort. Fi:
lho ,o estatuto da terra tem

por objetivo, (lar ao homem'

,do campo não apenas a ter
ra; mas sobretudo, amparo
técnico e financeiro.

RIO - O Conselho Na-
cional de Eoonomiá con-

"l:1u1rá ai'nda hoje à 'tltaóo·

ração de - ante
.

projeto da
nova' lei do inquilinato, pa
ra .envíã-lo aos "poderes Exe-

iutívo e Legislativo.
'

em vários pontoscontra os vários
do :país.BRASíLIA, 2 (OE) "'7 Se- ministério' da, E�ucaçã.o pa

cretários de educação de ra obter recursos/em bolsas
todo o País vão reunir-se de estudos e tratar fia con

na capital Federal, a nove e cessão de recursos orçamen-
_dez do corrente.' Os repre- tários no pláno trienal de
sentantes dos Estados as- educação ..

------.----------------�---------------------------------------------------

BRASíLIA - A comissão

mista, de deputados e- sena

dores incumbida de estu

�ar a mensagem governa
mental sôbre o aumento de

'

venci111entos do funcionalis

Ino ci;'vU, iniciou seus traba
lhos.

sinarão convênios com, o

juiz confirmou que os psi
quiatras lbe disser'1m queAssis BrasiL em

liBerd�ld�L:,I ";'
enfêr:p.10, mas observou que
isto não significa necessària
mente estar ,Ruby "legal-

":h-
l?,IO -' Está sendo datilo

tafado para ser 'entregue
ib Minü;;tro da Justiç'1 no

Sia 10 de Julho, o ante-pro
ito; do Código do Trabalho.

:&ntre outras coisas, o an

�projeto regulamenta' \, a
IlIofissão de'empregada do-

a jornalista�, mentE;! doente".o

/
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"Noivas em Desfüe". uma neiíe em black-te no (berência Palece dia 6 próximo, sob o alto patrocinio de Ja�e Modas, pró do Asi'lo São Vicente de Paula ..

Buze exUados' voam para o UtUguai
;::l::i�;���f�;�·�!,��;:�:i ��,ii;�::��:t::;��:�,::�;;;�· "�::',:'::'::::�::�':::'::�'""�::,t:'" Esposa de lagao deixa Millislério
llir('tor da Rádio -'1ayrink Vi c- Sr:hnaipfl e O'La víano Santána respeito. o Alto Comando Revo-. -. GEORGETwN

_
A sra Ja"et 'mais �onstruti\"a que ela fê"

g'H. o rildiHlis�a Saulo GOmes o diri_:!C'l1lCsin·{icill do PNEH.. exi- lucionárío 0 o Ttamarjj-i não for- Jag'an, espô sa di:) p rirueiro-on i- em sUa vid;I·'.'-aviador .TOi}3 (arlo,; :VIena B"r- l:,dos na Embaixada di) Urug-"'ai, l1eee" S,dvo-condup, iontinual!l n isj.ro Chcdd! ..Ja"·,,n, (es')Uel"-
reto, O l11�dico Cé'"l" AUg-u"to desele" revolução de'lo cr, abril <"'i1aIOs J1aque�a El11.baixad,,', no dLt"l, renunciou .u o cargo de C�cádi Jugan voltará'a con- I'

"

�d...Chi:.fitclli, () ex-Secretário do' emha "CUl'Hm ás Sh no C:a!eiiO RiO, e cx-ç!eputado c eX-vice- ndn;,tbo do .I'n(el'i;)1', depois de fe1'endar corn os dirieentes ;:h

\ �sr, Leonel Bri zuln , Paulo S,'iJi]..: p"n1 ,\:L,ntc\-jd�",' I .,"·overnadur l';lói Dut,.", o ('x_ '"Cl1Wr a polícia de ag'lr com . oposição, Forbes Burnham (par- 4 ',-._
�

.'

.

C.�1[irur, -o surgcn t» (,'U, :vr"rinha ciile(,or�geL,l dti UCT,. Cel ']"I:t- ·p'''Tia.]1 t',de cm"favor dus pal'ti- Cid;, africa;no) c Peto r d'Ag'lliar.
"':;-14.

.

�nrciso GOnçplves, o ex-presi_ Veio �I[scfi-l()s Utn ;Ivi�l) (!;I �ubet·to R,)�riglles. fI COl11 l[el" �os t1c oposjç�o :10 govêrno. (direiista), Jns :Itê'untem nãt) �������������������������������1dente do Sindic�to dcs Traha- Fôrça Aérea Crug",da, Com aU- Bastos. cX-ú,epl1tarj.o c lo'·en(·ral A sen"dOra Ann ,T.n:dim, do havia n�hado uma fõrnfula Co-'lhnnore, na InúÚ,tria de n.n., todz"�:i,, especial da DAC e do Hcn rcquo COrdeiro 0cst c Dante Part.i,". Fõ rca Unida, (di reij is- muni p.ua pôr fim ás violências.maçãO e De,tiIaç,io di" Petr"leo, Estado
.

:lIaio,-
.
da ACTOnáutica: Pe laonn i ex-Iídej' :<indiC'''].. ta J di�se no Senado, ao .contestar n+ro o. de3celldentes ('!, escravos

----'---
a Clcllúncia da s ru, Juz.m co n l.ra negros e Os trabalhadores 1n-

Ta, r-o's e bomb·as c 'on t'.r �,
a PolícL" qUe a renúncia' do dianOS Impo r'[ado s pelos iilp;lê-

y
min: ;TI'O do Interior" é "(1 coisa 5('::'

-�.-........._------_._---------_._--
------_.__

._-------------_._--_._._--.---

de· Ben BeHaa, casa Campanhe 'Continuag-ovêfllo cll'gclinO T)eSSolls jcí m o rreram, em v ir tu

de das Opcruç�iJ ll1Llitàres lança
rias pelo govêrno COntra as fôr-

ças de .x it,

Cabília.,
disse qlr:- nq domin,g'O OCOVl'ei!

Hill ,.tentado contra a ,-esiclên

cia Jo. pe,idfte Ahmcd Ben

Bell«. "Ccsentancl:J que o s dis_

par o s efetuados C\Jlltra os poli_
c iuis d" ","iUa Joly", resid�n(:;a

de Ben Bell", foram feitos um

'a."tomõv�l dn qual fQi tum hém

lan�ad'a Uma· bomba de 111"0'

EnquHHlu se <lCcntuav;1I11 as

111edidas ele seg·UL....a.,nça em iodo�

os l'difíC!IOS, >'0 jO,'nal "Le Pcu

plcH, õr,'.,ruo ofic.:i;!} da Fr't:r1te de

Libel·tnçiiu :-<"tional l FL:-< I,

inf'Ol'lllaVa que l1;el11bro cI.'" Corpo
,'i.. Segn",,"�a X"cional fiCOU
g'Tavem('nte ferido e ou�ro sofreu

ferim('nlo � leyL's du1"ante o at<!-

São Paulo _. '-2" (OE) _' ,O ministro
.

Roberto Campos" do 'Planejam.ent<;>, fàrá.,amanhã na capital.paulista conferência an

te mil representantes da iniciativa privada.
O ministro falará sôbre o plano do go-

....

vernamental de 64:.65.

fidel acusa . mn
HAVAKA - o l"€nl,e';lnrtlte fonlll1. soltos Irc

g'1':1 ndt' (I !tul'a. e t;-lO lo,�{'o vntrN_
"HIH em (!.{)!l�i!tO· .(:1.,)1'11 n tl'IT;l. :ie .

di:;>snlvL'!1l, dcix�,lIdn t�lil' UI11:'

nhtr{) cUbano, Fict:! lllstro aCU_

Sou us Estado� Un.icl0s d€ "tcn
l<ll"eln c.'nsaiai -o emprég.-o de

CI,I):i, em Ctlnluni('ado�' espec:ial
firl1"ld;) pOI' êie e d"clo á Jluhli
c:4,de cstatarcle nO palácio
pl'el'irlen(�ialo

AcentUa Fi 1: '1:". "fOi levad.,

em conside:'aç11n a l;os�jb;licl:Jde
di.: que o imperialismo ianfJuá
(Ostcjll tenb,ndo oucn�aiatH{(1 {)

cmJ)rêg-O de orna IlOV;] inodaJi

út:,dc. de agrôssüo ll�aj:; brut:il c

dCSIII1l::lna _ úso de ar!11a� hac'_'

t€�'iult)gic,u:j vÍ,us COnll':1 nO"da

econo'mb JlOEW Povo.

SALÃO . TURISTICO "CIDADE .. D�-':

SANTA CATARINA" - O !}rimeirb Salão

Turístico "Cidade de Florianópolis" prome1t::
se ternar em um verdadeiro a.contecimento
artistico para a nossa Capital_e que tem o

patrocinio d� CODEC Comissão d:: Deser.··

volvimento da Capital.

Filiei afirma que em 20 de

l)1aio, entre 10 e 10h301ll eI"

Ill"nhii, habitnnte; ele Sancti
EspiritlÍs. lia provlllCia de Las

\ril1as, viré:tlll de!icer globos ele

1 ferente;' tamanhos, que "".-

que.
Ohesrvadores' e"til1lall1 que (Is

terroristas apCll;JS tClltaranl c.:tftt'

ul11 g·ojpe ps'�)lõgicO contra o

regime de Ben Bella,

.\c1mitc-se qUe "" autoridade,

intensificnl'ilo .

sua açãO contra

O l"f\t11anc_!('l'nt(· ';t � Frente cl\_�

Fôrças Soc� tlifitas, partido ql't ,

j)l'l"tcr,d� ao ex-1)ri�11('il·o-'.\rln:s.-

···'·Eiecüçôes'�eii'ciibi
liAVANA -. 2 (OE) _ O Govêrno

cubano anunciou hoje a execucão de tr&s

pesscas na Província de Camaguey e apli
Como se' sabe Santa Catahna foto Gru

cação de pena de prisão l=)2r�étua a outras
,_.

po é a promotora dessa festa. artística cujoduas. Segundo' a emissora de Havana, f) -

d <� d C
'

,salão�. to.,rnéJ-,:-se,.-a urq, v�rda..td,eiro,. ',cenh,'o ,degrupp erava, i�te?+a o por <,r:_cntes a,: en-
- �.. 'r �

.�
traI de ritehgencla dos EE.UO. e ,realIzava a�raç�olo Salão Turístico "Cidade de.Floria-trabalhos de espionagem em Cuba. . .

nópolis" será. composto somente de fotogra-
fias artísticas referentes ao município de

F16rianópolis, com duas seções assim disct�

minadas: secão turística e seção art�stica
( trabalhos n; máx�mo em cada umà das. se':"

r

tl'o HOcine _'\it,

ficiais. ,lpl"nxilllHldamentc �o'

,------ -

f I' II '1'� ,� I' l: .' il.
t' f'l l

I
H.I,.,' I \J I. I _.. l
}'\'l'�', 1)"" \ \I'I�' '1rr ,

•

l ,: I 'II r.,. , \' I J i,! .

C'NVAIR ções,

V&.rios premios serão distribuidos ama

dores aue melhores traba,lhos apresentarem.
Florianóópolis com os seus ângulos

mais artísticos e suas vistas e panoramas lin

dos, apresentar-se-á aos olhos de todos como

\ uma' montra inimitav'el; chamando 'a aten

cão dos turistas.
�

O ,Salão estará aberto de 6 a �3 do mês1
, em curso.

Auguramos
êxito. -

expositores completol.aos

INAUGURACÃO DA AGÊNCIA DA

BRDE -Será nêste mês a inauguração da

'Agência lo�al do Banc'Q do Desenvolvimento
do Extremo Sul, de que é diretor o ,dr. Jade

.
Magalhães.

O novo e importante estabelecimento'
bancário vai funci�nar n�sta Capital, no 5°
andar do Edifício do Banco do Desenvolvi-
mento do Estado.

.
,

Outras e minuciosas notícias a respeito
daremos quando fôr de sua inauguração

,j
.

_- 5 \ ! "\) ""''\
CORAL DA "USC" VAI INICIAR SUA

/ TEMPORADA _. Dia 5 do corrente, o Coral

, ' J Alvaro db Carvalho. (

..

1 -lei
" I,. , T�mto nesta Capital como em alguns

.... -- '*SiíiWMW .. municipios e cidades do Estado, o Coral da
. Universidade de Santa Catarina já se tornou

T'A[: / conhecido. -,

Assim é aue nos dias· 5, 6 e 7 teremos

[RUZEIR.D DO SUL
o Coral no Te�tro para aplaudi-lo c()m bep:l
e justamente ,o merece pelos seus esforços e

, alta finàlidade a que se destina.

comeciremos
- .....

Sociais

Salete é Miss Santa Catarina _ O último baile de José

Redolpho _ Sábado no Ouerênda Pelace

"Noivas em Desfile" ,

.

1 - o Jornal "A Nação'
orgão dos- Diários Associados,
que tem como Diretor o S1·.
Mauricio Xavier, patrocinou na

cidade de Blumenau, mais um

concurso Miss Santa Catariáa
Desta... vez, o certame q�e foi rl�:

intensa-expectativa, contou com

representantes Bas cidades:,
;Slumenat�, Itaja�, Rio do SUl,
Lages, Timbó, Joinyille, São
Francisco do Sul, Brusque e

Florianópolis Marcadas com Si! ..

cesso as reuniões sociais,' onr1e 5 _ Circulando em nossa

compareceram as candidatas t cidade,' o milionário Sergio
o mundo elegante de n,Osso E.,,, Bürger da sociedade de Blume:'
tado, sendo a principal fest'-1,. nau, que' recentemente reuniu
rl='a lizada nos ,salões da \- Socie- em sua luxuosa residência um

dôde Carlos
. Gomes, quan(ll) grupo de amigos, para um mo-

uma comissão julgadol�R desig vimentado cock-tail. Jnada. pela Direção do Concur- 6 - Pre'9arando malas pa
,so, elegeu "Miss 'Santa Catar;- ra residir no Rio, a cantora "so
na ] 96-4". Srta. Salete Chiar':-i- _. ciety Ne:rde 'Mari?, onde está
dia Miss Lages. Srta. Maris3

.

com contrato firmado com a

'Ramos Miss I Florianópolis, a

.

gravadora "Odeon", para _um

segunda co�ocada no certame, L 'P.
e s�ta. lZilda Heuse �iss Itaja�.

.'"

com 11m metro e setenta e dois . t- Rio: O simpático e ele
de beleza conquistou o tercei-:.') ganté casal sr e sra. dr. Marce�
lugar. lo Doria Machado (Marcia, em

seu luxuoso apartamento em

Itapema, recepcionou a sra:'Ki.
rana Lacerdá e O não menos

elegante casal sr. e sra. dr.

Theodocio Atherino (Nayr, cóm

2 - Regina, filha do casal'
e sra. dr. Nilton D: Avila

:s S iSSSSS}i \%%$SiEhSiSSSSS%S%SSSS,SS%SSSSSSSSSSSSS%SSS"'%%%S >'$5,(1 iSS%,%if\%%SS%% ·%%SSS>.S%S......,Si iSi''; e%%}%$SSS\"Si ·S SS $% j iSSSiSS'

Sábado dia ;6"com início às 22,00 horas, no C�ube Cultural e Recreativo limoense, grandiosa Soirêe, -Desfile da 'Juvenfude _' com Zeauinha e seu

Cºn1i�nto;de B,�II'anços.

sr.

(Ivone, recepcionou c/onvida
dos na luxuosa residência de
,seus pais, para sua festa de 15
anos. Nada, deixou, a desejar,
o esmerado serviço de bar e co

pa, aos convidados de Regirla, o
broto

_
em foco, quando m_.ais

uma' vez reuniu a brot�lândia
numa elegante recepção.

\
3 _'_ Cem trinta,e duas re-

p�esentantes dos Estados: Para,.
Amazonas, Minas Gerais, Espi
rito Santo, Guanabara, São

Paulo, Santa Catarina _e Rio
Grande do Sul, realiiou-se n ')

Golden Roon do Copacabana
Palace, o último ba�le de "Df�
butantes" do credênciado -re

porter social, José Rodolpho
Câmara - A festa de elegân
cia e caridade que reuniu a so

ciedade brasileira, no mais se

quintado ambiente carioca, foi
apresentada pelo festejado ho
mem do Rádio e Imprensa, sr.

Ribeiro Martins, sendo a. renda
da mesma, em beneficio a "Ca
sa dos Artistas". Santa, Catari
na, foi representada pt:Li� �e-
ninas � moças: Maria c:? :�..U:'':�..l
Paim Neves, Denise Mru.-i� Nas
cimento e Lilia.m Liberato, que
com sua classe elegância � bom

I gôsto levaram bem alto o nome

de nosso Estado.

4 -.:_ Rio: Na luxuosa resi- .'
dência do simpático casal sr e

sra. Lydio Ammonn (Olenka,
s�a filha Edith, uma das "De
butantes" do Copacabana Pala

ce, recencionou convidados, com
um elegante e movimentado
jantar americano. A distinção,
simplicidade· e elegância dos
"Anfitriões" , prenderam os

convidados até altas horas na

maravilhosa r.ecepção de Edith.

/1

I'
I 1

�,

um jantar americano,

8 - "Debutantes do Bra

sil", �r{uma promoção de Ri

beiro Martins, e Rádio Nacio
nal d9 Rio, a se realizar no pró
ximo ano, quando será feste�a
do o 4. Centenário da Cidade
Maravilhosa. Os salões do Co-

.

p�cabana Palace ,serão mais
uma vez tomados pela socieda

de, na festa que Santa Catprina
também treá sua repres�ntante.

10 - Amanhã comentétre-
mos a movimentada e eleg,f,te
festa de 14 anos, do,brottn0Mariazinha Atherino.

.

9 � "NÔlvas em Desfile":
Rea.1izar-se-à sábado nos salões
do Querência Palace, a esp�i�,
da festa "Noivas em DesfIlê �

sob I) alto patrocinio' de "Jane

Modas", cuja renda reve:t:t�rá
em pró do ,"Asilo São Vicente
de Paula. Elisiana Haverrqth,
Marisa Ramos a segunda �is
bela d� Estado, Carmem Rosa

Caldas, Ada Maria Vieira, Ma
ria Helena Silveira de SOQz;3,
Dora Rosa e Ezir Moritz, esta
rão na' passarela do'Q. P.· 'nlilm
SHOW -de eleg�ncia e bom g5s
to.

',' -·i«_
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•
autoridades CIVIS, militar�sl Excelentíssimos e Reve-

e eclesi�sticas de Santa -Ca-
'

rendíssimos Senhores Bis- ,

tarína, poso

Na ocasião, o sr. Celso Ra- A:utoridades.

mos proferiu' o seguinte dís- Minhas senhoras. Meus se-

Entre as homenagens que
assinlllaram a passagem do
jubileu episcopal de D. Joa
'quiJh Domingues de Oliveira,
destacou-se o jantar �fereci
do pelo Governador 'Celso
Ramos no Palácio da Agro
nômica, que contou com a

participação das mais altas

veis pela razão .que se ilumi
na 'pela graça. A perfeição, o
bem -supremo é ideal qué
o I. homem persegue. o�

nhores.,curso:
Excelentíssimo e Reveren

dí;simo Senhor Arcebispo
Coadjuntor de. Florianópolis.

xxx

Símultanearnente espírito
Excelentíssimo e Reveren· e corpo, espírito Incarnado

dissimo Senhor Dom Joa- no mundo, mundo material
quím Domingties de OÍivei- que se dobra ao espírito, o

ra, digjrlssimo, Arcebíspo homem deve vencer as in-

�etropolitano. suficiências e pequenezas da
Senhor Arcepispo. matéria para ser. Quando o

homem 'se apega e valorisa
.apenas a rnatérfa é um ser

que dá preemiência ao ter.'
M�nsurar-S&á então em

gemo Aquiesceu Vossa ,Re·' termos de' riqueza e poder."
verendíssíma.' E. aqui tem, Mas, quando, o homem sem

'

então, o Govêrno e o povo, subestimar os bens materí
'de Santa -Catarína, repetin- ais, os mantém, em.adequada
do, cinquenta anos depois; proporção instrumental, de
o que foi a festa, de recep-. serivolve 'as 'qualidades do es

ção a Vos�a Excelência no ,pírito. Neste)nstantE!l sobre
bispado, paira o' qual o ele- o haver a: preemínêneía do

,
gera a' santa Sé;'O� fiéis çle ser. E o homem, então, se

, otite;n se renovam 'nos çris;
"

realiza plenamente.
'

tãos de hoje. E. assim como
o Pastor não mudou, no sen-

'

tido de .que é o 'mesmo, its-'
sím também não muõ-ar;'im,"

" céu. O Estado é' uma socíe-
'

senão que cresceram, a à- , " '

.

,. '

.

feição, a adl1litaÇã-q e a >et: >�ad�; �atu:al, eJ �Orl�SO' ne
neração do's 'que, lh'e devem \ c�ssarIa_ , a, .

realização ;,dos
obdíêncía ao' jugo suave, e fll1_s terrenos d? .homem; In
paternal, forma-a, dã-lher existência e

'1"',

atualidade; a,' autoridade.
x x-x

'No ensinamento de SantoO mundo, por sem dúví-

da, mudou. E, a diocese se Tomás, de Deus vem todo

fez arquidiocese. Os camí- o poder, como causa primei

nhos, 'antes ásperos e longos, ra, e do povo como causa

são estradas reais, rompen- imediata. Investido do' can

do montanhas e cruzando dato popular; saudo .o prín
rios em soberbos viadutos.. cipe da Igreja que deriva o

Se o mundo pastoral se tor- seu poder de Deus mesmo,
nau mais fácil pelo acesso pela via do Espírito Santo.

mais simplificado e mais E ao saudar o Príncipe, her

imediato ao rebanho, mais deiro presuntivo do Poder

complexas ficaram as tare- pleno e titular de poder? en· O ministl;O do Planejamen
fas espirituais.' Não que ha- tendo de dever assinalar a to e Coordenação, Econôml
ja havido transfe>rmação da estreitllr rehlção que há en- C'1, Sr� Roberto de, Oliveira
'lllltureza humana. Não. E' tre os poderes da terra e, os Campos, disse -que não há'
que surgiram, probie&as de de Deus. Estes' poderes se nenhuma providência gover
diversas procedências e cau�, exercita�, como, o�jetivos namental no sentido da sus-

o

sa, a gerarem" atitudes no- distintos, sobre o mesmo pensão do benefício do 13.0 Ca ::rina, conferme tive .. S

vas, e meios próprio� de a- sujeito, o homem. Sendo o salário. � oe --:ião de an'mciar atra"';s

ção nos resp!=>nsáveis, pela, mesmo o sujeito, e um - o - ,O assunto, afirmou, é de '1 colu!la, loi incHc
-

J

condução do homem a,o seu da, terra - instrumentando da inteira responsabÚidade o 3r. Ney Hubner, S'lrviJ0r
fim último. o outro, é necessário que' e alçada do Congresso ,Na- d t'

, ..

.

_ \ a :::�u arqUl'1, que Ja se en-

O homem, Deus o fez à ambos sejam hármônicos, danaI que votou a lei. nesse ,'". ,.", em p�8no funciOln-
'\ sua imagem e, semelhança" porque sem se' excluirem, na se,ntido. S - é êle, :portll�l r tm,;n o.

,beu-lhe'liberdàde e o dotou realidad€ -se cOp1pletam, �,to, po�e:-Pia ttata.r-'<io assun-· );:; irrep.sl:ito', .... qu,e p"E"ão
de von't;ade. Designou-lhe Esta homenagem, Excelên, to. Nem eu nem o mini'str.o se do (jl'pn��' 'dçs segundo
um fim e os meios de !ll- cia Reverendissima, ,signifi- da Fazenda tomamos qu�l�' a ;écnica da Escola Supe
cançá-Io. O alcançar o fim,' que pllra Vossa Excelência quer iniciati,va nesse senÚ- ricr de Guerra têm três op
preSSUpõe a utilização dos- ,o penhor de estima do Go- Õ-o. Tudo não passa de ruo' je'ivos principais: _ \
meios adequados, descobrí- 'verno e do povo de Santa. mores. 1.0 -;:- Subversão compro-

.
vada;
2.0 -r Atos de improbida

de
/

administrativll;
3.0 - Perturbação da or

dem (agitação subversiva).

VOCÊ
,

,ono.ser

TAUNUS 51
(CAMiNHONETE)

V EN ND E·· S El
,
,

.

' ,,\
Tratar com Abelardo.Silv.ll na Secção de Peças Hoepcke

5:6J

-

"

., "I-

Pediu o, Govêrno .que Vos

,sa Excelência Reverendíssí
ma' aceitasse esta homena-

xx x
;

, .\

A um témpô aqui e$tãó as

'autor'idades"do mundo e; dp

\

J

/

,
.

,,\

�'�

ELO

'''-._.

, 1

(

rMPRESSQ·RA

desenhos
clichês

fOlhetos - c�tól,090$
cortozes e carimbos
impressos em gerol

t'opelari:r
A IMf»RESSORA MOOÊLO pOssui tOdo� os recursos
e o necessório experi�nciQ paro Qarantir iempre o

mQl!imo em qualquer serwiiO do. ramo.
Trabalho i dõtleo' e perfeito, em que V, pode contiar.

,

I

)
�

IMPRESSORA MODÊL:Ó
\
"_ DE

ORIVA,LDO STUART. elA.
RUA DEODORO N' :33-A ":

FbNF.: 25I,",,--F.lORIANÓPOLIS-
("�'

, Catarina. E valha, também,
com' o agradecimento de

que por <cinquenta anos o

teve por Pastor, e o. deseja,
ter ad multas annos,

!, Agradecendo comovido as

palavras do Governador Cel
so Ramos, assim se' expres
.sou o Arcebispo Metropoli
tano de Florianópolis:
NAZARENO TEVE RESCISÃO

o mundo - lembra mui

juscarnente Vossa Excelên
cia - mudou. E dessa mu

�allça surgiram problemas
"at cudes novas e meios pró
prios de ação nos responsá
veis pela condução do ho
mem ao seu fim ultimo".
Folgo assegurar o valor - o

'alto e áureo valor dessas

palavras,' 'Confirma-as os al
tos propósitos de Vossa Ex

celêncía, depois de imitar
os exemplos de seu ilustre

Pai, o que toca, a instrução
e seu dígno e saudoso ir;
mão, que tanto honrou San)
ta Catarina e o Brasil, cola
borar na alta cultura da Cle

ro, aureo sonho que, sempre
foi do nosso coração.

,

Homenagem como penhor
de \ estima, e de agradeci .. ,

menta 'peÍo pouco que f.e
nha feito no pastoreio das
almas, nessa longa caminha
da que acaba de .ser 'Porear
rida. E' um como sêlo ás
comoventes comemorações
que acabam ti? ser realiza,
das: da Câmà=a Municínal,
da nobre Asse-nbléía Legís
latíva, do povo de Santa Ca
·tar�na. E' a parte oÚcial, é'
o Executivo. consagrando

essas manifestações, confe
rindo-lhe o valor da sua, au

torídade e do seu prestigio.
Pela honrosa homenagem,

pois, que Vossa Excelêricia
se digna prestar ao humilde

Arcebispo Metropolitano, Ar
cebispo Coadjutor e demais

r
e

}

1

ad� presentes, e aind
-uíto particularmente, pe
altos e utilíssimos pro
tos que se digna asse

'U, ergo, a minha taça á
.Ie e prosperidade de
sa :jI:xcelência e das dig-

" pessoas presentes.

Excelentissimo senhor Go
vernador
Exce1encias

mas
,

Excelências
',Ex.mas senhoras;
Senhores;"
Senhor G()vernador:

Reverendissi-

Teve Vossa EXGE)lênCit a

alta gentileza de pedir aceí

tassemos, em "homenagem
\, "

ao . nosso humilde Jubileu
, ,,':':---.,'
Aureo Episcopal, esta sole-
_.ne e ofícíalchomenagem do,

\ Governo de> ;Estaõ-o de San
ta Catarina. Fazendo-o, é
sua iríteu'çã�' rememorar o'

instante l.onginquo e!D que

péla primeira' vez'( písava-
mos o gloríososoto pé 'San
ta Catarina. Nada mais gra

to, profundamente sensibi
lisado o' nosso coração.

Casa Re:�" mciel
VENDE-SE bôa cr

com amplas instalações,
des, 'nesta Capital, com
das para empregada,
quintal.

Os interessados r
sr. Aloísio Machado, n ..

'Tr0i-8l1.o esouina Te'1
te'ofone 2024.'

_L recém construída
) bairro José Men
=pendências separa
.anderla, garage

�ão tratar com o

,U'1m Modas, á rua

.Silveira, ou pelo

5-6,J

13.01 Salário:'
\ ,

rães,'informou que os tr�ba
lhos já foram instalados.
esumdo a,Comissão em ia-
'se de distribuição de tare�
fa�, e nomeação de sindic"',rJ
tes para todos os Estacbs

� ContabHidade
'�arina
OA V'fj

O CONSELI:O _

\
}IONAL DE CON

TABILIDADE do EsC?', - de Santa Catarona
recomenda a todos cs r

- 'abilistas responsá
veis por escrituracào (! "irmas ou socieda
des, que sómente 'perD"·.j.�m o exame dos ll
vros contábeis aos sen' ores agentes fiscais
que comprovem sua CC" 1jção de contabilis
tél, legalmente hahiJitc' ", na forma do que
dispõe o IDecreto-Lei r/mero 9.295, de 27
de maio de 1964.'

tônio Bresolin
"residente

da União,
) ara o Estado ele sarlt'3.

Florianópolis, em
'" de maIO de 1964

7-6J

',�- .

p' �:J

. /

U"" 5

ber",,�. Jdos

•

QienCemos c

sua, receiti,

25 de Maio "Dia do
Trabalhador Rural"

A Câmara aprovou pro
posição que fixa o dia' 25 de
Maio (data em que morreu

o sr. FeTnando Ferrari, aptor li'I:_l1li,-.....
do EStlltUtO do Trabalhador

.

'J'RUl'al), como "DIa do Tra·

bal)1ador Rural".
.

,

Iniciados os Trabalhos de n
,

Sindicância no I.A.P.C. ,:

®�
p ,presidente "da Comissão

Geral de InquérÜ;o Adminis
trativo do IAPC, procurador
Itamar Vasconcelos. Guima.

ÓTICA ESP,"

MODERNO J

--------------------------�------�-------------------------��-

. ,

Salas cje
'"

Modêlü P,áullsta
Bu�et de,.1 ,80
MeS3 ElasEca - 1-;80
6 c:derras Es.fofadas Plástico

10 paga'mantos de Cr$ 36.000,00
A" vista Cr$/260.0ÓO,OO

Mc;dêío (�r�o'ca
Bufert de 2vOO

Meseu Elasfka - 1,80
6 ca:�;e�ri]s E.stofa�as �Plásfko

10 �artm2ntos d: Cr$ 38-000,00
IA' vista

_
Cr$ 2�O"OOO�.OO

1\1': 6111 �
r

S C im '

exch:lão
óculos

\LlZADA
:RAlÓRiO

ca

I
'

j',:.'4�i

• I.

\ '
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i!:'Cegu8!ros. Praia Clube - Dia 13 de Junho - NOITE DE SANTO ANTONIO - Primeira Promoção de 1964 do Departamento Balneário do Clube Doze de Agôsk�
.'
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-.

QUAR.TA PÁGINA
�'---------

I

Holiei'as de Rio do Sul

Destacar: Os bispos de. to
do o Estado, D. Daniel Hostin
de Lages; D. Gregorio'Warme·�
ling, de Joinville; Arcebispo véspera.

coadjuntor de Fpolis., D. FeH
cio da Cunha Wasconcellos; D .

Anselmo de Tubarão e D. 1\
íonso Níehnes, Bispo Coadju
tor de Lages. Q Sr. e Sra. Almi

rante Muríllo Vasco do' Valle
Silva' Desembargador Ivo .Gu, .., �', .

lhon Pereira, de Mello
.

e Sra.;

Deputado Ivo Silveira e Sra.;
Dr. .Nelson Abreu e Sra; De

semb. Adão Bernardes e Sra ;

Dr. Eugênio Doim Vieira e Sra:

Dr. Celso Ramos Filho e Sra;
Coronel Argens de Monte Lima teve movimentada e bonita.

e, Sra.; Comte Paulo Antoniolli
e Sra.; Ministro Olavo Erig �

POR intermédio dr) Co-

Srà; Ibr�him Simão' € Sra.; lunista, o nintcr e desenhista

Monsenhor Frederico Hubold; "HA$SIS", doou um dos seus

.

Dr. Luii Gabriel; Comte. A:- valiósos Quadros a Sociedade

naldo Lage e Sra; Coronel Flo
Joinvilense de ,Am:!),aro �bCr}-

11 G I p ança, Que no próximo sa ano'

ri�ar Campe io; . enera au- ".'
...

I V·· d R S a' Gene promovera na LIga de Soeieda-
o IeIra a osa e r, -. .

'.

-

1 AI 'V
.

C1 Lima' e Sra des,
.

um bingo-dançante pró-
ra varo. eiga ,..'

Ih das d'

rL. c<

J;?r' agaza os criancas aqueDr. Alcides ·Ani�u e pra; �- .J
id d

-

• .,

\ij'- ,..' qla CI. a e
"t �

Cesar Gomes é Sra.; Dr. Anito .

.

Zeno Petrv e Sra.; Comte .. Odl

lon Li�a -Cardoso; Dr. Fulvk

Luiz Vieira e Sra; Dr. Herme'1
no Largura e Sra.: l1ep11t::lfl.
Mario Tavares da eunha M�lIf

e Sra; Padre Braun; Dr. ,T",;,:

Felipe Boabaid;, Dr. Serafi'-1

Bertaso; Barão WariQenhe}m ,"\

Sra. 'Dr. Colombo Salle� e f;1"q:

ex-Consul Freldman e Sra:, D�·.

Anes Gualhprto e Sra: Dr, .T "h..

cob Na�ul Elvirllo Petfr p S""l

e outras autoridades aue estH"

I

O GOVERNÀDbR e Se-
nhora Celso Ramos,' recepcio
naram na noite de segunda-fel
ra, no Palácio Agronômica, pa
ra um elegantíssimo jantar em

homenagem a Sua �x�ia. Rev
ma - Dom Jõaquim Domin

gues de Oliveira.

vam presentes

A nota simpMica foi ,IF)
final do jantar o Bolo comem'j

rativo com' cincoenta vrJinha'3
que o Chef� do Cerimonip.l
trouxe !1essoalmente como sur-

,

I
,

prêsa que _ emocionou bastante
o homenageado. O discurso do

Governador saudando o home
nageado foi muito aplaudido.
.Dom Joaquim, usou da palavra
agradecendo a homenagem.
Muito cumprimentado, pelos
presentes o Deputado Dib Che-

I

rem e o Chefe da Casa Militar,
Major Edmundo Bastos', pelo'
"NIVER" t, que acon eceu na

NA noite do dia primeiro,
.Mariazinha Aterino, filha do
casal 'lconômos '(Parasquevi)

.

Aterino, comemorou quatorze
primaveras, recepcionando .

a

'J 'brotolândia", da nova geração
da Ilhacap, na residência da

.:Sra. Kirana Lucas. Suas primas
; Maria Cristina, e Elizabeth Km

,

zias, de Curitiba estiveram, pre
'sentes e contavam muitas no

vidades do exterior. A {está es-

DIA onze de' junho, dat3

comemorativa ao 99. aniversá
rio da Batalha Naval.do Rié1-
,chuelo. Nesta Capital, na

E.AA.MM., será realizado so

mente UI�a Cerimônia Militar.

O "BROTINHO" ,Ana .Di

Mattos, vai apagar quatorze ve

linhas �róximo sábado, na re-'

sidência de seus pais o ('asaI Dr.

Spiros.�Di' Matto�. I.

:"c,

À 'BORDO do Reboc,-)

dor "Tridente", os ofici8is d;'

Armada forélm recepcirn'\'-'�I""
r(\Tn UPl 'v�tr1� 3. O' �nfitriã(l
f'f'fl'landante Germano Pe1'eir 1

Lima,.

RES)AURANIE
C O N F_ F 11 A R' I A

I.AN�Hf�,

« »

\

'1

•

Pll7ARIA

,

� J (I .. , 411' h o J> v I I •

l',

Ainda no mesmo
I

dia '2 de

junho (ontem) o dr. Eras

mo Rodrigues. eficiente cau

sídico aqui radicado desde

muitos anos, atingiu mais

uma etapa na trajetória brio

lhante de .sua proveitosa e

xístência.O estimado advoga
do, recepcíonou -�seus ami

gos até as '21 horas, ruman-
, logo depois para uma "estí

cada" na mansão dos Nas->

chenweng, passando antes ,---,.--:--------------------,.
antes pela r�l1êncié, de d(!)�
na Erotides, para o térmi
no dos "festejos" êom a fa

milia do bom arhigo sr. An

tônio Naschenweng. Dona

Dulcemar, sua mui digna
espôs'l, preparou os fihos

doces para as comemora

ções.

Do Correspondente
CYZAMA

SOCIAIS DE RIO D.O SUL

Antônio Naschenweng
Ao Iniciar o mês de [unho,

em nossa Agenda encontra

mos no dia de ontem, o na

talício do conhecido indus

trial e comerciante· sr, An

tonio Naschenweng, também
influente procer político,
Presidente do Diretorio Mu

nicipal do Partido Social

Democrático, Em sua con

fortável e moderníssima re

sidência, a grata efeméride

fqi condignamente festejada
olpresado amigo Nico, como
é conhecido na intimidade,
recepcionou dia 2, elevando
números de pessôas de�uasv
amizades. /

Erotides F. Lima
A diligente titular do Car

tório do Crime e Feitos . da

Fazenda, - desta Comarca,
sra, Erotides F, Lima, viúva
do sempre lembrado sr. Ju

py Fiuza Lima, rasgou mais
uma folhinha no dia de on-

,I
tem, Ao que conseguimos a-

.purar, no Forum seus cole

gas homenagearam a aniver

sariante pelo grato evento ·e

atraves destas linhas embo;.
ra tardiamente, apresenta
mos à dona Erotildes, nos

sas sinceras felicitações ex

tensivas a seus diletos filhos,

DEPÓSITO ·AMPLO

NECESSITA

lho amigo sr, Hermelino Lar

gura, dignissimo Diretor

Comercial da J "CELESC", o

sr. Domêníco Largura espe

ra dia 15 de junho reunir

mais uma vez a maioria de

seus descendentes numa ver'

(ladeira festa de conrrater

nização � alegria durante a

qual terá o natalícíante en

'sejo de recordar muitos e

muitos anos passados, Ao es

timado sr, Largura, as nos

sas efusivas e sinceras feli

citações com votos de mui- Deputado Orlando Bertoli
ta saude e ainda muitos a- /

nos de vida.'

radores das Indústrias Ouro ...

num total. de quasi 100 su

balternos, irão homenagea
lo quando do transcurso do

próximo dia 23, num . 8CoJ- ,

hecimento ao eu.pregador
sempre concio de suas res-

, ponsabilidades.. Todos os

anos sempre homenageamos
o sr:'Alfredo João Kreck e

A lVIODRLAR

ED'ITAL
IMPOSTO TERRITORIAL.' E

.

JMPOSTO
SÔBRE ATOS DE ECONOMIA

DO MUNICIPIO

Dr. Erasmo ROdrigues

em 1964 aqui estamos mais

uma. vez, como não .podia�,deixar' de ser,

20. TRIMESTRE
De ordem- do Sr. Diretor do Departa

mento da Fazenda, torno público Que, du
rante o corrente mês, se procederá nêste de
partamento.va cobrança dos impostos e ta
xas acima mencionados, correspondente ao

20. ,trimestre do corrente exercício.
Findo o' nrazo acima, os aludidos im

-postos serão acrescidos da multa de 200/0.
Departamento da ·Fazenda, 1 de Junho

de 1964.

"

Edgar ,BreriIÍg Piazera

Dia 5, o calendário a,ssina
la a passagem de mais um

nr.t'llício do' jovem;' Edgar
Bhering, -; popular e benquis

. to 'Tico oper�so funcionário

públ�co estadual,
.

filho do
nosso velho amigo Edgar
Piazerp" jornalista emérito

e ' colaborador' prestimoso
da administração do sr. Pre

feito Vitória Fornerolli. Ao

Tico, juntamente com sua

noiva, enviamos 'lS nossas

calorosas felicitações.

Nizar Probst

Dentre OB desportistas de

real valor! da "yelh,a guar

da", o sr .. Nizar Pro1;lst ocu

pa iugar de destaqde: Fan'

fervoroso e fan,,,. ático do

futebol, o bom Nizflt t�m
'sido um baluarte batalhador
pró soerguimen'to do nosso

futebol que teve seus áureos
tempos' quando das 8(tlvida
des do Duque e Cond,6rdia,
o me:.quecível clássiêo do

. I

Alto Vale. Dia II o_Ni�r es-,

tará rasgando.mais uma fo·
lhinha e envi'lmos 'os nos

sos_ parabens extensivo.s a

sua distinta família.

Alfredo João Krieclr

Após desempenho brtlhan

te em duas legislaturas na

Assembléia catarinense, vem

tendo atuação destacada em
favor dos interesses do Vale

do Itajaí na' Câmara Federal,
o ilustre Deputado Orlando
Bertoli nosso mui digno co

lega de imprensa. Amigo cer

to de todas as horas, sem

pre atento aos reclamos da

coletividade desta região,
dia 2q de junho o dr.' Orlan

do Bertoli será. homenageá
d() pela passagem de seu a

niversário, motivo porque.
com antecedência, aprese,n·
tamos a nossa, sincera. ho
menagem, com voto de sau

de, alegria e felícídades ex-.
tensivos a seus entes querí- .

dos,
AlUGA-,SE

Domênico Largura
"

Mais uma \ vez se aproxi'
ma 0.15 de junho e mais u

ma vez aqui estamos pelos
jorn'lis "A Nação", de Blu-·.
menau e "O Estado", de Flo

rianópolis, homenageando
um dos pioneiros do desen
volvimento e do progresso
não apenas de Rio do Sul
como de tóda esta vasta 're·

gião. Isto porque quando
o sr, 'Do'mênico Largura veio

,para estas plag�s Rio do
Sul abrangia mais de 10 ou

tros municípios que foram
desmelnbrados / do "coração
de Sta. Catarina" Chefe. de
tradicional famíli'l; residin
'do com sua veneranda espô
sa. pai - dentre outros fi-

lhos ilustres � do nosso ve·

Ainda "no mês de junho en

contramos em nossa Agen
da, para o. dia 23, o natalício
do sr. Álfredo João Krieck,
Presidente da Assocíação do

Comercio e Indústria de Rio

do Sul desde 1948; exPresi

dente' da Câmara Municipal
de Vereadores, de RII� do

Sul; titular da renomad'l.
firma Industrias Gerais

Ouro S. À" produtora de

Café Ouro e do ínsuperavel
Sabão Esmeralda; mrluente

prócer político e �Hrr.bém
nosso compadre � amigo des

de muitos anos, Estamos in

formados que seus colabo-

AURI VIEIRA
Chefe de Servico de Contrôle da Tesouraria

------------�-------------------------

,

,AMPLA ..SALA I própria para escritório
ou çpnsultÓ_r:io. Av., Rio: Branco, 76.

::;'':;''
.

,.

-

DR� 'Sebastíão Moura
CHtUIUHAO-OEN'l'JSTA "

Clínica Diurna e Noturna

'ExDentista o.u� Seminário Camiliano Pio XII
de S.' Paulo

Tratamento Indolor pela Alta Rotação
\

Prótese
HORARIO; Das 8,30 às 11,aO e das '

14 às 20,30
Rua: Nunes Machado, 7 Esq. JO&O Pinto

.:

CARNET MILlONARIO
.

CRÊDI rrClAú"
Grande oportunidade para pessôas ati-

vaso

(

.
Os interessados devem dirigir-se. à Lo-.

.ja CL)iu" a partir do dia 2 do corrente.mês,
à Rua: Dr. Fulvio Aducci, 890 - Estreito

I -

.

�REALIZE O SONHO DE SUA VIDA �,.'., �,� .. � , , fi
; ," .•. y

'CANIf�)/ SUA CASA PRfiilRIA
.

' l J <,' infeirq:mente de' graça. !,
'

• * /

-ANIVr ',lARlO de
. "

,,",

.. I. I

};'�
. �
; .�

,',

/

"

..

E�! belisslrna casa, localizada no apraziveJ Jardim Atlântico, podera ser suo, Basta

compr'" ('H, qualquel da� LOJa:; de A MODELAR, Otl na barateira GRUTINHA.,Cada
. , ..,.

,

CCf)lpro' de 6 mil cruzeiros. a vIsta ou pelo credIGri6, dó dir�lto a �m cupão numer�do
para c rnonumenlal sorteio' Quanto mais você comp7ar tanto P."OIS cupões ganhara .� .

.

Não pf>.;·"r'l esta chance que a MODELAR lhe olei'ec€ de ser um !ehz PTopri�tálio des'tct-
- ., ..

,

bela tO",l' \:'nr.in: todo çir::. 01 venallG, contendo sala :3 quartos, cosinha, banheiro, entrada para
au!omOVt,j, rj<:mendêncio& de empregada, edificada num bonito terrepo de 15 x 22 IItelro",

, I

TARDE DAN'ÇANI.

.
;� c::�':,; i:'\t,{·�ú��â.�j;�,t!/i

.',
\HAJNElRÂ���ao�:(tomj,l1g0S a partir das 16 hora� - Enfriada franca,

��,;;�');'\;v;;'s:·;-<�;'F;]'�;;'N0�.iii'};�;;-"_ '�'{." '" j' ,�.
-

'Ioj" ••• "i},f"i .'

i......':.."f..
;;� ....t:. ....';.\�:.....:',;'-=",_...."

__

o

<..",,-:_,_........'_:\_..........,j'........�.;.;..,;_-'-'-'--'-_�"""""....... ......___Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.: Cartas da
Arnaldo S. Thiago

Dois meditados discursos
Atonto a tudo quanto se pas
sa em Santa Catarina, tive

\.)j_)úrLunidade de ler os dois
belos discursos pronuncia
do pelo general Vieira da
Rosa e pelo Almirante Muri
l�do Valle e Silva, por 0-
-casiao de homenagem ao

último prestada em floria"
nópolís,' discursos que vêm
insertos no "O Estado", de
20 e 21 de maio findo. Pon

derados, conceituosos, encer
ram pronunciamentos cívi
cos de percuciente atalidade
e revelam conhecimento per:
feito da hora histórica que
vivemos na humanidade,
caril suas repercuções me

viLii';eis no BraSil - o que
é de molde a tortalecer a

esperança de ressurgimento
democrático em nosso país,
porquanto, sendo. homens
da "Revolução de 31 de mar

ço, Vieira da Rosa e .Murílo'
;c-alva, 'a exemplo dos demais

chefes dêsse movimento de

nobre significação política
e social, com Castelo Branco

à frente, teríram problemas
de 'cuja solução depende o

completo êxito dos elevados

propósitos que forçaram as

fôrças armadas a intervir

no Govêrno da Nação, dan

do-lhe novos e salutares ru-

mos.

"As revoluções, ninguém

troem a fé em seus princí
pios, sem cuidar ou cogitar
do que virá depois. Existem
em tôdas as idades, em tõ

das as profissões, em todos

os credos, em todos- os cam

pos 'de atividade. 'Sui'gern
com o estudante nas bancas

escolares, se iniciam no lar,
,
aparecem Ina, vida pública,
em todos os lugares, em to
tods os cantos. E' 'l mentalí
dade que se formou em nos

so país, sob .influxo .e exem-

plo externos,. domina tódas
as atividades, faz sentir sua

ação até nos templos. E'

uma espécie de filosofia, u

ma escola de pensamento
que se instalou cm nosso

país a partir de 193�, Não

que não houvesse desones

tos e prevatícadoresanteríor
mente. Mas, não estava a de

sonestidade erigida em meio

de vida digno, .socínlmcnte
aceitável e .até recomendá

velo E' a mentalidade do gol
pe, do enriquecimento rápi-

I do e a qualquer custo. Jn

concíentemente esta menta

Iidade se formou" gradativa
mente se ampliou c genera
lízou.

E' tão flagrante a verda
de contida nessas asserções
que tomámos a liberdade

de grifar, para lhe dar mais

ênfase, que <} retórno do
Brasil à ordem democrática

está na dependência de um

indômito do govêrno em

'restaurar a honestidade nos

costumes, o que aliás está

sendo põsto em prática pe
los atuais dirigentes da Re

pública, haja visto o pronun-

.

ciamento do Presidente C'}s·
telp Branco perante o Supre
mo Tribunal.

"O ESTl�D(r o maís !r�ttgo Dtárlo (te Santa Catarina

"",v,,�,

bGuana ara
,

bem vestida e no rigor da

rn.rda, per mais absurda qUE
e;;L<1 "eJa. 1�' o diretor do

colégio que dá boas notas

ao tuho ue pai 1'i6J, porque
US;;lD'1 ·1118.nL8111 um bom tro-

5L1(;;;;:)' era .::'(;;<1 colégio. E' o in

dustrral que suborna os li

deres, para que seus operá
rios não sejam 'levados à

greve. embora sejam justas
as reivindicações. E' o co

mercíante que lesa o fisco,
que não paga o justo salário,
obriga o empregada a pasar
recibo no salário que não

recebe e embolsa a diferên

ça. Será enfadonho enume

rar tôdas as formas e moda

lidades" dessa tremenda de

sonestidade generalizada,
dessa horrível subversão de

costume. "assim termina

esse monumental exame do

momento histórico univer

sal da humanidade, com re

percussão dissolvente no or

ganismo social de uma na

ção ainda não de todo etni

camente formada como o

Brasil, campo vastíssimo de

miscigenação universal, que
ractlmente poderá ser leva

do·ao caos se não nouver

homens de pulso de ferro,
inclinados porém, ao bem,
à dignidade e ao labor cons

tante e infatigável em prol
das boas causas da humani

dade,

Temos, mercê de

êsses hornyns.
Deus,

Escutar
.
expressões lidí

mas da verdade r como essa t
que constituem o discurso '

der' almirante Murilo Vasco

do Valle Silvá, é realmente

apreender o sentido morulí

zudor da Revolução perfei
tamente' branca, mas inten

samente saneadora como a

luz do sol não dissociada por
intromissões prismáticas de

qualquer espécie que sejam
E, escutando-as, saber que
temos homens bem, ao par,
bem ao corrente dessas tre

mendas malversações que

precisam ser erradícadas do

corpo vivo da Nação, para

que saibamos nos mostrar

reconhecidos a Deus que féz
descer sôbre o Brasil o An

jo da Pàz, no momento exa

to em que parecia que só

uma guerra civil poderia
salvar-nos.

Aperto a mão do Almiran

te Murilo; aperto a mão de

todos os homens de bem

que nos estão mostrando o

abismo para o qual desliza
va a nação, desprecavida
mente,' até aguele momento

em que deflagrou' o movi

mento democrático de 31

de março; abismo do qual,
ainda agora, precavídarnen
te,nos estão de fato salvan

do os mantenedores da or

dem no país como os sus

tentáculos da Democracia

em nossa pátria.

as erra, nmguern as ueterrru

na, nmguem as raz expiocur.
Tudos, porém, concorrem pa
ra que elas cresçam e eciu-

t.

a�m, sejam 'pelo negativo do

imenso acervo de erros e ra

cncanzações, seja, p�lo her

cuieo esforço em saná-los"
- afirmou, com acento ni-'
tidamente filosófico, Vieira
da Rosa, dando lugar a que,

. em sua notável resposta d,e
agradecimento, MurÜo Silva.
discriminasse êsses erros

que fizeram deflagrar, a j
mensa Revoluçao Democrá

tica Brasileira, da qual es

peramos frutos opimos de

'renovação política, social, e

conômica, financeira ... , em

suma, profunda renovação
de costumes, pois deslizáva

mos decididamente para a

anarquia, para, à Ialta .de or

dem, para o désc�labro so- "ténuados. Afirmo com: con
cial' estávamos ... prestes ii. VlCçao: no fundo, na raiz de
s�r 'governadOs p'ôr jog.'ldo- nossos Il)ales está ésta"a:ti:
res de futebol, que acabam,

de pôr. as mangas de fOra
. tude; a mentalidade 9Portu

em Lima, no Peru, para que nista, imediatista e inescru-.
o mundo bem possa avaliar .' pulos':! que .0' Pragmatismo
o que é uma ordem "�0cial criou em ,nossa, gente. Co
conduzida por espIrita'. es- meça no lar. E' par qt::e vê o

portivo, sem respons'lbili- filho passar a manhã 'na

dade moral, sem base filo- praia e a noite perambulan
sófica e cultural, ao léo 'çias do pelas ruas. Não estuda,
fantasias merame:pte hedoní-

,

ticas!

"Não seria passiveI enu

merar tõdas as formas os

aspectos: sob os quais se

ocultam os inimigos da De

mocracia. Não são sómente

os comunistas os seus ini-,
migas. Há os que desmora

lizam .

a Democraci�, des-

"J;l:' um pragmatismo sur

gido no século passado, nas
cido na Europa, que teve Í-

AULAS PARTICULARES
PROCURAR na Rua ARACY' VAZ

CALLADO, N° 13, ,ESTREITO, ou telefones:
6267 e 2097.

Vai Construir ou.Reforma"

Consulte Nossos Preços

Comércio Metalúrgica ATLAS S. A.

Rua: Deodoro N. 23

Filial Florianópolis

mensa receptividade.. 110 Bru- ,

sil", continua a esclarecer o <Tnd, e,

ilustre Almirante .. uE' uma
'

doutrina pacítíca, serena, )

tolerante e homogênea. Não

produziu grande mal em

suas terras de origem. Foi

combatida, amortecida e pe,' .,_
.

...;.;..!•..'ol':._..;.•-!'.......;...;..............__......_.,;.,."_-_'_'...'_.-....' .t";�.."� r"' -�f

la fôrça das convicções' 're
ligiosas e' morais do povo;
teve- os' seus efeitos muito a-

não abre livro, mas, tira
boas notas: O pai não inda

ga, não investiga; diz orgu-
. lhoso: "Este merüno é vivo,

�
,

não estuda e sempre se sai
bem". Não vê que é a "801a"

"

que faz o milagre. A mãe

que deixá sua filha entregue
às amiguinhas, 'não sabe on

de foi e com quem' andou,
mas se preocupa que esteja·

" ',r'
,'::. l':" _.

_ �.

Noticias

J

nau", esta a anfitriã das so

lenidades. Depois do desfi

le perante a sociedade BIu

menauense e caravanas dos

municípios participantes foi

QUINTA PAGINA

I ,

-:'�4 TOVOTA DO BRASIL S.A. IrtD.-E COM:' '.��
1''''00· \

�.
'

'.-.!!I:,:'·�'"l'· .

Florianópolis

Esc�e�eu:
, '

Nelson Brascher

,

CONC-pRSO "MISS SANTA

CATARINA"
,

Realizou-se semana passa
da na cidade de Blumenau,
o Concurso de MISS SANTA

CATARINA, uma Alro'moção}

anual dos "Diários Associa-
dos", pára escolha de 'MISS

BRASILi O primeiro desfi
le

.
realizou-se na cidade de

Itajaí, 90m um grande bai
le no Clube Guarany, que
movimentou a sociedade do
Vale do .Itajaí. Os salões da
S. D.M. "Carlos Gomes" em

.

Blumenau; foi o palco do ex

cepcíonal baile para eleição
da mais- béla catarinense. O

certame de eleição .de MISS

SANTA CATARINA, foi o

primeiro passo para a re

presentante catarinense qan
didatar-se ao título de MISS

,,�Jl,��Ik,��.Jill�ir� �9�-*,�fm-•

mente a consagração com os

concursos de MISS UNIVER

SO", "MISS- BELEZA UNI

VERSAL e "MISS MUNDO".

Estavam inscritas no con-

Produção' e Econômia
Espeeialmente projetado e construido 'para trabalhar com possante motor Diesel "Mercedes Bens", de 78 BP, o Utilí

tário TOYOTA BANDEIRANTE é Q veículo ideal para a atualidade brasileira! De fato, super-reforçado, oferecendo
excelente desempenho e utilizando combustível de baixo custo, o .robusto Utilitário TOYOTA Bandeirante apresenta
corno importante elemento para o aumento da produtivida de agrícola, com muito mais economia!
Vá conhecer ainda hoje a famosa linha de veículos a óleo, Diesel' no Revendedor Autorizado

l
.

Rua Fulvio' Aducí, 597

Mi.,'. 'E' Y E R S'A Rua Felipe Schmidt, 33

• • Telefones - 2576 e 6393
Estreito

J

Quarta-feira passada .as

Radias locais anunciavam

que às 15,30 horas chegaria
a "Princesa da Serra" a Srta

Salete Chiaradia Miss San

ta Catarina. Precisamente a

esta hora o avião da carreí- '0 'e" lha's parara da Tac-Cruzeiro do Sul ,V ,

.

.

. '. '

'chegava a, nossa cidade e,

t�d'l a sociedade' lageana 'xrlp' , • 'l :

I
-

vimentava-se. para rneceberj a . r::lj,. {:i·carn·e c :.� asua míss. Foi uma deslum-
> .,,_ • �_

brante recepção do povo .

Iageano a sua representante O projeto de Ovinocultura, implantado
que no Aéroporto' "Correia em Lajes, conforme o programa de deseval-
Pinto" recebeu a chave da d d I Icidade' que lhe foi entregue vimento a pe�uaria ó pana to serrano, en-

pelo sr. Dr. Wolny Della Roc- contra boa aceitação por. parte de ovêlhas.
,

C'l, ,Ptefeito Municipal. F.oi' A realidade
-

da �,iaéão d� ovêlhas ementr�yistada pelas emissôras ' "
-

Ioéais Radio Clube de Lages, Santa Catarina, não é de expressão econômi-
"

Radio Diário da Manhã e ca, no presente entretanto, diz o médico-ve
Rádio Difusora Catarinen-
se. Verdadeira massa huma- terinário Wadih -de Albuquerque Araújo,
na aguardava a passa�Ellu que ·essa. F�����q: PQ�� ocupar um lugar de
dê Miss Santa Catarina, que b' ,'_"! I" '{ rlJ1.\ l4i t d"oa expressa(j,J nótl-i. ,,0., ),�',an O a carne e ove-
desfilou por diversas ruas !J:V,

da cidade. Espoucavam' fo- lha cómo, a lã, são mercadorias valorizadas.
guetes, confétes eram joga- , As atividad�s do projeto de Ovinocl,ll�u.dos 'dos edifícios, sirenes
soavam e muitas palmas du- ra, implantado" pelo atl�al Secretário da A�
rante todo o trajeto perco r- ,gricultura, engen�eli:i-o-ag:fônomo Luiz Ga-
rido. As fábricas, t:!omercio '

f d I 1
e indústria suspenderam briel, está na ase e evantamento LOS cria�
seus' trabalhos' para receber dores, que serão relacionados para ter assis
Miss Santa Catarina., Fpi tência globai de orientação técnica, produ-de fáto um dia de festa em ,

,

Lages. A noite, no Clube 14 ção técnica, produção de carne e lã, orgam-
de Ju'nho foi oferecido a zação de mercado.-
Srta. Salete Chiar'ldi� um

f dcoquet�l como recepçãó 0- Com re erência a parte e organização
ficial, onde compareceu a de mercado, um dosmeios em bom caminha
mais alta sociedade lageana, menta; é a existência da COOPLAN (CO-imprensa falada e esc·rita. ,

Muitas homen':!gens ainda operativa Regional do Planalto Catarinense
serão prestadas a Miss San- Ltda). Dela,'disse g,Gene?ai José Pinto Sçm-
ta Catarina pelos Clubes 10- . " ,

cais, dentre elas do "Se,r'l'a- .
bra seu-;presidente, é uma .idéia que vai sen-

.

no Tênis Clube" do ,Clube .

do transformada _em reaiidade, seu gra:nd�
dl.°dde Julho e p.ouótxral'msoSsocn1u:- ç i ira.balho é a;' colocáção' co.m.'erclaÍ do estoque,

a es que nqs r· - .' . '," -:. \. .

meros relataremos para nos- de sete mil quilos de lã armaze1;1ada.
sos leitores. Daq\1i desta co- Comentou o médico-veterinário Wadih
Iuna .cumprimentamos mais

. . . "

,

uma vez a Srta. Salete Chia- SUperIOr dô ProJeto de Ovmocultura, que
radia e seus felizes pais ca- a reunião dos criadores produtores de lã em
sal sr. e sra. Cacilda Chia-

aclamada pela Comissão

Julgadora MISS SANTA CA
'TARINA 1964 - a Srta 81\
LETE CHIADADIA, que j:i.
é detentora 40s títulos de

"Garota Bóssa Nóva e R':!i

n'ha
.

do Clube 14 de Junho;
confirmando assim as suas

qualidades de moça bonita

elegante e culta. A 2a. colo
cada no Concurso, foi a Srta.

.

Marisa Ramos - "Miss Flo

rianópolis" também lagea
na. .��
A Chegada em Lages

clave as seguintes "misses

municipais: - Srta. CI�rmi
Régis Miss Joaçaba";
Srta. Sõnia Maria Pinho 'Zim
mermann - "Miss Rio do

Sul"; Srta. Véra Regina H.ei
drich "Miss Timbó";,. " "'·;·a.
Cecilia Ferr� - "M(. ,," 'in,
vile"; Srta. Marisa R s

"Misse Florianópolis"; Srta.

Zilda 'Maria Heusi - "Miss

!tajaí"; Srta. Laurdete, Bo
nomini - "Miss Brusque";
Srta. Salete Chiar"ldia

Casa Purtuguêsa . Misse ;Lages"; Srta. D.agmar
Heidrich - "Miss Blume-

·;Di;a .'} .:-' Domingo
início às 20 'horas

!

. Dia 14 - Domingo
morados - início às 20 horas

Dia 20 - Sábád6 - Tradicional Baile
de São João - início às 22 horas.

)
"

Noite dos Na-

NOS TEMOS
'.

,,�

A PECA
.'

,

de que você precisa I
Na qualidade de revendedores auto:'

rizodos,. poçJemos resolver seu pro
blema sem demora., Em nosso estoque
'lOcê encontrmá -' com certe,za .

- a

peça ou o aCt:,ssório 'que procura, a·

preço de ,tabela, genuínos" testados
em laborató.rio, garantidps pel,:, mar

ca IH.' E, no caso de qualquer con

sulta sôbre o seu International, tere

mos o máximo prazer em atendê-lc7
"

'

.
..

o

Répretenta�te 101 /nesta cidade'
•

G. SOCAS
REPRESENTAÇÕES

.FULVIO ADUCCI:' 721
ESTREITO

seu

para ç:arne e lã, nos municípios de região dos

campos de Lajes e em outros que os fatores

f A �A no� FREIO� naturais recomendam, não é dificíl, além do
mais e um programa solicitado pelas condi

ções adequadas 'à essa criação, com finalida
de econômica.

Por outra parte, o govêrno do Estado, '

"oferece assistência global e estimula

orientação ao criador rnteressado. M'

prova dessa assistência, é a

. do médico-veterinár'io, que· é
;!>I3YU:0'J ••..

'

..v .... .

\.
.' '" .

-

... ,;
"!L:.l�""""'" "!�'�;,:",,: à�� 9:.;.i�,,�� i,o�l.}.lpC!t.-lltlJ t,A';'r1t�,��\to;I . �,��%'Ac���.'iI 'r:"',�,�".' - 'y",'",-,. � <; ,

radia, pelo' acontecimento.

Nada de
REBHES

l!;xlja en� seu . carro
I Lona de freios \JOI:.AD�S
- 60% mais no apro'veita.··
ment� das Lona•.

P,ua Sa.ntoo F;aralva ..,5::1

ES'rRElTO

de Laaes'r"

CAMINHÃO ,INTERNÁTIONAL
tão bra,s'rreiro
quanto' Brasília!'

-Dr��·:'flviâ_.'llllfW�fifôlim
-- , .

_

ADY Ô ;:iDÔ';;[" \-,;,
Avenida Rio Branco, 72

, Residência no Centro
VENDE-SE casa de residência, no c�n

tro, para família de tratamento.
, Alnformações à rua Visconde
Ptfro, '48 (

de Ouro
3-6J

cooperativa, é, uni. caminho técnicamente

certo, e a realidáde dirá mais, entretanto, se

pode ter ambição �m realizar bom progra
má 'com os criadores de ovêlhas.

Tudo afinal, será um problema de cria

ção de uma mentalidade. E afirmou, com

entusiasmo bem medido: criar ,ovelhas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"1.3 A:NOS DE LABUTA

CONSTANTE EM PROL
I

DE SANTA CATARINA

NO SETOR DOS ESPORTES

-------
a _.

\

o Postal Telegráfico v�i tentar est�, noi
te" o possível e o impossível. Tentará sur

preender o categorizado onze do Hercílio Luz,
fazendo-o 'tombar da liderança que passará

, para a dupla de (Juro do futebol ítajaíense �
Barroso e IIIar;:;�'io Dias, os vencedores da
rodada de domingo,' que estão u� pontinh�
apenas do c uadro tubaronenss.

Grande encontro deverá prese;1ciar na
noite de hoje o público \ florianopolítan., que
naturalmen-o estará torcendo ne!o sucesso
do caçula da Divisão Profissiol1�Hsta da Ca
pital, cuja característica é a harmonia con

juntiva e a já famosa "Garra", contando-se
entre seus êxitos triunfos sôbre o Marcílio

I

Dias, Urussanga e Minerasi] e empates com:
Avaí, Figueirense e Atlético Operário: ,'I,O Hercílio Luz é o favorito. Porem, pa- 1 �'

ra passar pejo colorado dos Correios'terá que ;

,dar tudo, .atuando com cautela e segurança..

'QU1_DROS PROYÁVEIS,
1:TRr'r' �

P i,. �,TT.iO LUZ Wandé El�,.
rn�T" po(h+nl�o V�l:rnjr p R::liro: P-riao e Ne
grão: 'P-/f""ri'7O: Tarciso. Balisa e Gonzaga.

posrrp L - Joãozinho- Babá H::Iro1do.
Bezerra e ,J,?ime: A1í:!'Jio e Borges; Telê, Ca�

,

bf'ç::l.. Rubens e Guará.
'

o arqueiro Na�areno: perten

.•ente ao Palmeiras; depo�s de

d.uas temporadas no conjunto
al'VLverde: solicitou e obteve

re'cisão de ,cu contrato. A di

os jogos do certame estadual

JOCA O REBELDE

O atacante Jó"�' pertecente ao

Olímpico de' Blumenau, rebelou
se contra o tre:nador Aduci 'Vi

.

daI; por não c'cncordar (10m 'IS

pOnder"ções do, :reina'-',,· grená
que de,ejava '(o! ,cá-lo na e�ire
ma direita, a tí tu lo de experiên
cia. O' jogador não' aceitou e foi

�"�o�ado para Nra do gramado,
,

O fato foi levado ao conhec:�
mento d'a ã.irehria ',que deverá
p,unir o jogadol', apli :ando-Ihe

retoria palmcirense concedeu

paSse livre ao ,iogpdor peios seu,'

bons �erviços pre;tados ao clu

be,

GRILO 'PULOU" PARA O TU

Py.

O jogador Glilo que vinha tl.('s

pOntando comJ uma das mlis

risOnha3 promes -as do Guarany
de Blumen!'u f(li

aceitou para ingresSar no Tupy
d.a �idade de Gaspar. O JO" "uor RISADA FOI Rr� NO UNUO

\já deixou O clube blumenauense.

CARTOLA E NENO,�BAFA'M
O 'vangu?r'dei,-o " Rj.iaida qUe

esteVe no O�í'rrricq,:< Pil�el�q$
Flor�: ta e ,<lüê' .!�c'eli:t�íKente �a
t'Llnva enl.� Eão.'�·J:oãét g�ti�t�iI>��e1Io
USáty, acaba de acertar o

. seu

Os jogadores paIanaE'n3es Car_
tola e Neno que estão em exr:e

riências no M" ret.,:o Dias a pro

POrçiio que participam dos ('ale
ingre330 no 'T:q�Y da, cJ:à,ade de

Gaspar. O clube índio gasparerf
, tivos; de3pontam Com melhores) se vai jogar aMistOsamente em

atuações. São JOãO Bafsta, c'om r€."aa
Em vista disso o Departamento total !:>ara a eq;:dpe UlSatina, Co
Técnico do �ube vai opinar a mo cota de pagamento de' Rba-
diret'oria pela contratação dos da.
dois atletas, como refOr,'" pal':l

8rasil X Ar�erltina �nje nu
I.

Mâra� 113 r, '::fí taca- �a� Nf}�ões

I,

, r'rt
L�

I

---------------_-'---

REDATOR
Pedro Paulo, Machado

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES - GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADO�ES
RUI WBO - MILTON F. A'VILA - ORILDO LISBOA
MARIO INACIO COELlIO - DÉCIO BORTOLUZZI

ABELARDO ABRAHAM

LeTr�u'nph ,Co'rre rão em
re'Velados, 'm:;l.s detalhes adic!:io-LONDRES· (BNS) - Versões €.5

pedais de corrida, do Triumph
"Spitfire' do tIpo esporte toma

rão parto ;na Cor- :la à.e 24 'Ho-

ras de I 'e Mans, no corrente

ano. Dois carro dessa' marca

/

• rJ: ...

CA e� G'V r � r' I, 1 rJ.;;�lliV� . .j-()!\
I '

,

d ",', C;"" r'!'; �-'l' """ :Ofa,'.'� :,.Oi \ � If'1 r Ir %� I
,.)', ' j. lYq�: til � ,."v •

-.��rla ZO'll"l
\

Eis a fisionomia do Campeonr to da' la

A CI

•

enmp, � II

Zona.rapós a realização dos jogos d� domin-
go: \'

1° lugar - Hercílio Luz, 6 p.p.
.

' 2° lugar - Barroso e Marcílio Dias, 7
3° lugar - Comerciário, 8
4O lugar - Metropol, 9
5° lugar - Ferroviário, 11
60 lugar - Avaí e Figueirense, 12
7° lugar - Postal Telegráfico, 13
80 lugar - Atlético Operário ( Imbitu

ba,14
90 lugar - Guatá e Urussangn, '15
10° lugar - Minerasil, ,19

--------------------------------�-------------

Prsquftrbpl P.ª Parada
o quadro. geral do TorneioEstír rulo. em

. homenagem à Rádio Guarujá e Fôlhr da 'Tar
de Esportiva, apresentou ao seu final o se

guinte aspecto:
' �

V-D-P-'·S-' D
Granja Mirosky 5 1 305

.J'

Campeão
259,46 -

um

20 lugar --Cartolas 4 2 331 279 52
3° lugar - Medicina 2 4 255 3(17 - 52
4° lugar - Big-Boys 1 5 244 2flO - 46
Foram convertidos 1135 pontos, em

total de 568 cêstas.

12� pontos

n ais ; juntamente com O ,n'ome antes da con:ida. .

, �,atender à espeQifi�.lçõe, da pro
,

::;"�"::t:;md.,\�::,:;�;:;; @I iI�n deix�u O Maremominados .. A 'taxa de conípressãO

se:�,,,e 11:75' .

r t.,:".,to:rnan,"o, �n, Para0a'A.: +rausm issãn será feita por l til II iJU
Caixa" de mt�d'anç!a inteiramente
sincronizada.

Os .daLI" sõbre ° dce smpenho

fo�a;n já in cll'itos nas caj.egorl- forçado em :certa., partes e des
as de Crande Tti1'ismo de 1. 000 - pido, de' alguns acessórios para
e 1.30.0,C.C.

Os " '''Spitfires terão carroça
ria, do tipo, Grande T, Fismo, .

c<;nstdüí-das' ,ã.e 'au111íni'v, e unta

capota' ;especi'a:l de' fibra de vi-

dro, "que in�otpj;ra:
Uma barra protetora contra na i

I ..

1-
•

den tes , O eha sts é pratic,amen
te: o mesm o das "Spitfire" de

f"bri,�ação em. séríe, embora re desses carros não fonam

--------..... -1 Mo�1Y BOlVf:iI
Até O momen'to, Brasil e Inglaterra já se

defrontaram seis vêzes, cabendo ao Brasil
três vitórias, uma à Inglaterra e deis empa
tes: O Brasil marcou 13 tentos contra sete,
com um saldo a favor; dos nacionais de seis

-gols, Eis a relação dos jogos : 1956 - Em
Lóndres : Inglaterra 4 x Brasil2. 1958 - Em

Gotemburgo: Brasil O x Inglaterra O . 1959
- No Rio: Brasil 2 x Inglaterra O. 1962 -

Em Vinã del Mar :, Brasil 3 x Inglaterra 1.
1963 '- Em Londres: Brasil 1 x Inglaterra
1 e 1964 - No Rio: Brasil 5 x Inglaterra 1.

x x x

,Veiamos como se registra a'presença
dos craques na seleção do Brasil, ou seja
qua�tas vêzes vestiram a camiseta da C.B.D.,
os que atuaram contra a Ingiaterra e ,que
provavelmente atuarão contra a Argentina,
na noite de hoie: Gilmar 23 vêzes -, Carlos
Alberto 1, Brito, 1,. Joel1, liildo 7, Dias 8,
Julinho 25, Gerson 10, Vava 21, Pelé 40, Ri
naldo 1.

x x x

A diretoria do Figlleirense Futebol C1u
,be deverá acertar' d�talhes para a realizacão
de urrta particlá amistosa e� meio da se�a-

,

" / '

na, 'diante do Marcílio Dias, de Itajaí opor-
tu:nJdade em que o clube, portuário irá ho
menagear a imprensa florianopolitana. Nes-'
ta ocasião o Figueirense deverá lançar em

sua equipe dois jogadores cariocas q:Ie assim
-

.

d "f "S- "1terao sua prova e ogo. ao e es, o pon-
teiro Tôrres, que jogou 110 juvenil do Fluffil-·
nenese e q'ue está radicado ao Estr�la Dalva,
campão a�ad�r do Estado do Rio e Adilson,
jogador que atua indistintamente na pOSi ..

ção de lateral e médio apoiador, contandó 20
anos. Antes de seguir !lara a capitql cat�ri

nense, estêve em experiência no São Cristó
vão. Por questão de ciÍras, é que o jovem atle
ta não ficou no clube de Figueira d,� Melo.

x x x

I

Ainda esta semana, o presidente d� As
. soriação dos Cronistas Esportivos de Santa
Catarina, dr. Jorge Cherem, deverá ultimat.
detalhes para o lançament.o da Reportagem
A EVOLUÇÃO DOS DESPORTOS, ATRA-:
VÉS DOS TEMPOS, idealizada pelo colegg
Gilberto' Nahas e patrocinada pela C.E.D.
Ao vencedor caberá uma passagem de ida el
volta com estadia de cinco dias na Guana
ba:rar tudo por conta dà entidade máxima

esport�
,

brasileiro.

de proporrogar o seu

ainda

comprorni sso por três mêses pa
rn poder dí sputar :o Tor�eio Luí

za MelO; pelo clube portuário
o meia médio Odilon; 'que 1'1'0"

., cedeu do futebol paranaense, re

solveu rescindir amigàvelmen te
o Seu COntrato Com 'o c!Ube,; r e

Mans
dos motorista" Serão d,,,:úlgad'iis

tornando ao seu Estad,o.
o jogador, aO deixar' ° Marcí

lio Dla3 manifestou desejos de

abandonar o futebol pois consi-

dera-se renltzud,o na carreira

que abrpçou. Esta decisão do

atleta foi revelado à imprensa
pJr diretores l1�arc�li3tas.

Mao sairá
-

mesmo
Gremio:x:Marcilio mas

Segundo as últimas notíCias sos que terá pelo Certame gnu

oriundas à,e Itajai, a diretoria
do Marcíllo Dias não conseguiu

êxi�o nas negociações que vinha

mantendo 'com o Grêmio, de

Pôrto Alegre; para uma exib,�

çãO,do clube gauc'ho na cidade

;p·raiana no próximo sábado Opor
tunidade em que seria inaugura
do o moderno sistema de ilumi

nação' do 'estádio 'Hercí!io Lnz'.

Em faCe .d.os sériO, compromis

cho, o Grêmio telegrafou
Marcílio Di"s r-omuníco ndo

;1)

a

impos sibilidode de m'r-l tn r O COll

vi tc .

Podemo; informar que o Mar-
I

cílio Dias irá convidar o Barro

SO para sub.tituir O Grêm io, em

data a ser marcada; estando CeI'

to que será nu 2<.1. qu inzcn a" de

junho.

O Avaí lançot, na 'su'a equipe'
na tarde de domingo em Itajuí
o arqueiro Edsún, que veio à..o

'fUtebol criciuli1ense. O arquei
ro, avaiiano pTatic"u boas inte,

venções e não foi Culpado de

nenhum dos tentos que sofreu,

Botl 'J,quisição do clUbe de Inco
1ino 'Tancredo, que deve, têr re

solviàill ° problema do arcO'

x x x
,

F;_g,r;eil'en3e e MareílifÜo �s

deverão' al!l€rtar detalhes pal"a a

realização de uma partid,. amisto

,a n�st� capital, possivelmente
amahhã; à noite" Kesta oportu
nidade, os portuários homenage
arão a imprens'a da capital.

x x x
, '

O atual presidente á1a ACESC

dr. J.orge Cherém, deverá uIti
lllar detalheS no transcur,o des

,&; semana para lançar ° COn_

curso EVOLUÇÁO DOS DES

PORTOS ATRAVES DOS TEM�

POS, "om 'Ü patr()Cínio da

C.B,D,

AI} vencedor caberá uma via_

gem de jó" e volta � Guanabar'l
Com estadia pagn de cinco dias

no Ho.tel P"ysandú"

x x x
,

._,
Mais um jogador cariOca 'Gé,ie'

viajar para Florianópolis nOs
p"'óxímOs dial!i para ser te'ltat;o
110 Figueirense F. C.

Trata-Se do ponta de lança
J';)ãozinho; qUe vem brilhando
fio certame do Departamento Au

tônomo do Estado da Guanabara

xx x
,

O préFo T\lI?Y x Atléti,cO di�

ibirama que estav,a a principio
marCado para a �de de domin

gO em Ibil'ama foi trans-ferido
outra oportunidade.

�au,as d'a" transferência não fJ

ram reveladas a 'imprenSa

x,x x

Os crnco primeiros cestinhas .f )ram os

seguintes:
. 10 lugar Aldo ,(Granja')

pontos ,

,

20 'lugà.r Ca�itão (Çart) - J 1 ,1 pontos
3,0 lugar Zí Cçart.oJas) - 100 _lontos·
4�- lug?r DoBes (GrFll1ja) - 8/t pontos
50 lugar Bruno (Medicira - �'2 pontos
Pejo que apresentaram e 901' STla regu

laridadé durante os iO�0S do Torr�io, eIS

crMO p�clpria ser formada uma sel :cão dos
disputantes:
André, Aldo, ·ZL CapiEio" Dobes. C�rli

nhos. Torrp.'no, Adilson, Neil, Bruno" Marco
Aurélio e Pato.

Os organizadnrf's do Torneio, bem co

mo os atletas aue dêJe tomaram par+-e; vêm a

'públi"o drf' �os+r;s ,le seu a�r?rl ?�irnt:>l1to'
ao� Rrç. ,Afopso Cf'1�0 PrR'7pr'psc Aircop Tho

Brasil "versus", Argentina é o encon- , mé ele 801J7::1 Hamilton JO�f) Conrp; "00. Má
tI'O marcado para a noite de hoje, no maior rio/.A hreu Filho, e P,l1hpl1� R�ll1Çr&>l T ��O'e.
estádio do mundo, em contínuação à disputa Fl'Yl·p<::nf'dal �o S-r. CARLOS ATJirRTO
da Taça dô$ Nações, promovida peI? Confe- BF}OGN0LLI. que ff)l o !,rl,nf'11181 f�tf)r do
deração, B"�asileira de Des!,ortos q.ue ·êste Sllresso ?l"'�l1��rlO ne10 rro-rnf'lO EsHnu10, ne
mês festejará seu jubileu de ouro: la. SU:l' co1!:>hM!O\t><l0 f'�nnl1t�np::l nM �r'hi+r�-

Estará em jôgo a liderança e a inven- P-"l1R n?� ""íl'V'l11�� p t>l'onomot-r':)O'�rn e F{m to
cibilidade,' de vez que na estréia� o Brasil do n m�tprip,l +p ...nit>0 n._11f' �p fe7 Dprocc/':r;o.
goleou a Inglaterra por 5 x 1 e a Argentina , OS )'l'lPl1$ vntnq �;:;l1"'f'l'()<::,1p nn� 'OP niriO'pn
pôssou por Portugal impondo-lhe o marca- te�·tt?m�m a jl1it>;::l+iva, de nrO'!lni'7�rf'·'" ,rJi��l1-.
dor de 2 xO.' t��1 rlp��a. TI�hlrf'7::J. " !,romovendo o esporte

E' dos maiores o interêsse que reina ,aJ'l'l!:lrln:r ,f''M )1f'�R� rifl!lf1e.
em todo o ::,a:ís pelo encontro dos maiores ri- " AoC! �+1t'>+�� ('I11P C!o ""',..·U;,""' ........+!" ...o::>"'" rl�'1"O::>,.._
vais 00 P�;,Q·,' SUtamericano: devendo o Pa-

'

tI" !:I� r1i�nl1hc;: -!l<:: rni.,.,h!l<:: feli ... i�!lrn,,,,� 'f'\n�,:i o
viver logo mais, uma das suas noi- fizeram com êxito absoluto. Até o próximo,de gala:

."""A��' __����"""""""�"'_;�,����' �P$q-�,>
"f ,'.';':·,:\·:i·····

,Seguiu na tarde de sexta-feira

para a GUll,nabara um emiSsário
,do Tup;y de Joinvile, no intuito

de cóntratar reforçOS. O clube
viSado é o Bangú já negociou,
os atestados liberatórios do ,dian-

I'

teiro: B,astinhos (' d;) zagueiro

x,x x

A eqUipe dos Veterano, conti

nua realizando jogos cOntra equi
pes varzean'as, p-rocnrando dar

maior cbordenação, entre 'suas
'\ '

linlia,s afim de atender ao,s convi

tes' que lhes foram enderaçados
<te vários pontos dO E'3tado.

1_

x,x x

Os Veteranos têm convite das

cidades de Laguna e TUbarão

c'idades qUe deverão ser incial
,men te vi sitadas pelos seus ll'3es I

do pass�do do, fu�ebol catarinen
se e especialmente d!o futebol (h

,

ilha,

x,x x

Ainda não está decididOj Se o

cotejo delineado: para -a noite

ell1 sequênqu aOs jog·03 pcrtenCen
tcs a segllnda zona, será lnesn10·

transferido, para sábado.,
A diretoria do cln,be i':)invilen

Se Solicitou ao clube blUmenau
ens la ·:;t:q, c!olleo'rÓ.ânci�t parae, r

que O cotejo fôsse transferido

para a l:oite de sábado, porém
a çliretoria bugrina ainda
se manifestou ofiCialmente.

não

As
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o "Dia do
I

RECIFE, 1 (OE) - Ante Exército e -Andrade Muricy.

50 mil pessoas foi comemo-
'

Arhbos os militares e outras

rado aqui domingo o dia do personalidades civis e mílí

Civismo com um desfile m�- tares receberam titulas,' de

litar e escolar. O governa- cidadão de Natal. Esteve

dor Aluisio Alves entregou presente a cerimônia o go

o titulo de cidadão Potiguar vernador Virgilio Távora elo

aos generais Justino Alves Cea�á,
Bastos comandante do IV

Dia,8:lnauguração da Agência do

Banco de Desenvolvimento do
Exfremo Sul

Está marcada para o pró
xi"mo dia 8, a inauguração

,

da agência local do Banco

�e Desenvolvimento do Ex-

tremo Sul. \
'

A informação foi prestada
ao Serviço de Imprensa do

gabinete de Relllções Pú

blicas pelo Sr. Jade' Maga

lhães, um dos diretores, do

referido
.

estabelecimento'
bancário.
Além de autoridades, 16-

cais, estará presente o 'Pre
sidente -do B,R.D.E. dr, Ari

Burger, de Pôrto Alegre.
O

.

B.R,D.E. funcionara
nesta capital. 'no 5° andar

do Edifício do Banco de De
senvolvimento do. 'Estada.
As autoridades civis;'mili

tares, eclesiásticas e as elas

.ses .produtoras estão -ccnví

dadas para o .ato- ir\B-ugtl-"
1'al.

, Ca rtazes do Dia

Cine São José
às 3 e 8 hOl':1s

DJnald Sinder

Nicoler BO"'g:er
mI

O DESESPERADO ('ERCO DA

m:;A :;: IDNJ<:Y

Dy"liScoj)e,
Cen,ura até li'

Clínica Odontoló!{ica de Cri·

anças e Adultos

Consultório; Rua Tenente

Silveira 28 - 1.0 Andar -

Fone 3798

Atende diàriamente das, 15

às 18 horas

anos.

Cine Ritz
hs j (' 8 hol';,s

Exclusivamente com

'marcada

hora

--'----------'---..---

-------�--------

?
Cine Roxy Campanha Pr6-Criança Defeituosa. - Associação,Brasileira

da Criança Dcfeituosa-A.R.C.D. COMISSÃO EXEcuTIvA NACIONAL
às .J. e 8 hOras

Uma história real tenáo() como

intérprete" o POVO DE NA

POlES,

4 DIAS DE REBELIÃO,

,

,Civismo'! ,
" �

c� _1 v ,

RockfeHer' pode sair candi'dafo hoje
São Francisco (2 VA) - A decisão de

última hora dos éleiiores indecisos pode de

terminar, hoje, à. vitória' do senador Bar;ry
Goldvater ou do governador Nelson Rocke

.feller na disputa das eleições primárias em

que estão em jôgo os 86 votos da Califórnia

_
para a designação do candidato republicano
à Presidência dos Estados Unidos.

As pesquisas de opinião na Califórnia
deram a Rockefeller uma vantagem de 46 a

37 sôbre Goldvater e apresentaram 1770 de

ir (1ecísos, devendo ser lembrado que por

vantagem idêntica o governador de Nova

Yerk venceu as primárias de 15 de maio no

E",téldo de Ore=on. Qpa rpf1a+ir"'m, C8 su-es

�iuo.s r�:=)1(,8 00S �Rrf1-16T:()s (lp J-TD.!1�y �:.lb()t

L"rlO'p rl� ��nio a Rockefeller com, o fim de

detenGoldvater.

Economista

C. R. E. P. - 683

R,es Hercílio Luz s/n - Ed. Esther

Apto. 102 - Fone 3728
-

,

Contratacão de rrnfp�,:J)r\'�
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num deSentendimento ent,'e') cla da Repúblico, general �rnes

�hefe do GOvêrno .e ci general to Geisel; tendo em vista pS bOa

l?l11ílio M'aurell Filho, o ma;c- tos da díverg ênc.ia Castelo-Mau

c/Jal Castelo Branco enviou rií reli, q'le circularam �Om; certa

dia, ao chefe do' E.tado-M�ior insistêncin em »Izuns ,et'Qre�

r�iterando o "alto aprêço em

que sempre o teve l\�mo um

áós mais dignos c�efes ];li1i;;1- • ,,------------

r��, de cnrreíra exernp.ar e Com S À fi.o R O S O 1
lmportant.es scrviç so presj.a.lo , SÓ C A F E Z,I'TOà �ação.

'"

(j) documento presidencyal h
feito !por i;"termédio do' chefe

Não peço ca�idade, qUf'to apenas ser conlO você. Desejo estudar, trabalhar, ser
- útil.

RM

'

o FILHO DE SPART4CUS Com a ajud� que me /deram, já sei dar alguns passos, aprendi a ler e escrever. nt.1as ainda!

�::::,::S��:�o- "::�:nicolor posso lnelhorar muito))' eu e milhares de o�tras crianças defeituosas que queremQs ape-
à

nas uma oportunidade de reabilitação. C0Jlabore com a. gente, ajude a 'nossa C�mpanha.'
...,

-- ....- . ..' ...\-

Eiabcracâo de projetos econômicos e

preenchime�to de Q�estionários para im- (�"t� r ,i
plantação ou amplic�ção de indústrias de 01'" i� � � i �,.. i
eÔl'do com as exigências 'dDS "estabe.kcimel1-'
tos fjnaneiadores.

EDV1ARD NAVARRO

REX-t�ARCAS E PATENTES

Agente Orriei-al da Propriedade,
Industrial

/ � "I

'i' "
�""

' 'i ,.
...... " �!I"

Reg�stro de marcas, patentes de invençào
nomes comerciais; títulos de 'estabelecimen

to, 'insígnias frases de nropaganda E' marcas

de exportação
Rua Tenente Silveira, 29 - 1 o (l.,.,rl�r I

Sa 1('1 8 - Al1'1s ';!:::J Cp'?;::! "l'nir - Florianó

polis _- Caixa Postal 97 - Fone 3912
\

(onpias
VENDA DE VEíCULOS

Chamamos a atem;ão dos Senhores' interesskdos para o

Edital de Concorrôncia Púhli"" n. 64 onR., '')l,l-jl ir'" c10 11f'l Diá

r�o Oficial do EstS3.do do dia 25 de maio de 1964, à página 5.

Florianópolis, 30 de maio de 1964.

Rubens Victor da Silva

Presidente

.. ...._

Diretb:J;;..cutivó'� , .•................. .Jayme Torres
Secretário •........ ,

1uiz Philipe Rezende Gntra

Tesoureiros. , ." ... '. Alberto Figueredo e Camillo Ansara'h

Presidente da A.A.C.D ' Renato da Costa Bom.fim

Coordenador •• o •••••••••••••••••Ulysses Martins FeFr�ira
vi

Presidente de
Preí.idente da

-"j

Honra .•••••• o ....

'

•••••••••Amador Aguiar
Campanha •••••••••••••••••••Laudo Natel

, __ '

C'ensul':t até 14 an:Js,

Cine Glória
(Estre�to)

às 8 hOras

Rod Steiger
Nadja

,
Tillcr

Ei\1

o MUNDO E::Yl �IEU BOLSO

CentiUra :até lR aHoS.

Cine Império
(Estreito')

/

às 8 hOras

1 Bill J';Iagnus3"n

t C'hristil1a SChollin

DI,

BLUSÕES NEGROS

CenSlll':l até 18/ anos
,/

Cine Rajá
(São José)

às 8 hOras

Da)} O' He�lihy Clynis Johns

EM

A !lfANSAO DO DR, CALIGA_

RI

(,inemaScope,

OINE SÃO JOSE - Dia 19

Pré-ESTREIA às 20 hOTas

(PatrOCinada pelo POSTAL

TELEG�AFICO F,C" nO anO

'de SeU jttbilt,"),
A sensação do 111o'mento !

O REI PEL!';

c;)m - PELE (O REI),

Vejam a; COmpetições que o t��
n'uqm lllondi.1lmente famoso!

- S�A .bJTRIBUIÇAO "PARA A CAMPANHA PRÓ�CRIANÇA �EFEITUOSA, À ENTI,DADE ·FllIADA DE SUA CIDADE:

�;_ sso �:-de1��-&liistência à Criança Defeituosa - A.A,C.D. -Av. Prot. Associação Pernambucana dc:; Assistência à Criança Defeituosa ....;. /

�Ascendll).�.J�éi� bq, Pedro de ToIedo, - São Paulo., ) 'Rua do Espinheiro, 730 - Recife." "

�'.A.ssociaçãÓ�lasa da Espera�ça-Rlla Imperatriz Leopoldi�a, 9-Saot08. Associação Sànatório Infantil Cruz Verd�-Av.Jandira, lOO2-São Pa:l!o

t '

'�-t!�'�"'tI.T' S h d L d à S C d Mi'
Associação Santa Càtarina deRaJ,bjlitação- Rúa Gal. BittencoUfI:. 102 -

, ...l..:r"0 'J.,,<ossa en ora e oor es, anexa ta. asa e sen- FI
.

6 r
ia - Av. Clálldío Ruis Costa 50 _ Santos. o�lan po I�. • ••

, , •

•
' " • _ ••

•• : •

'<# Instttuto Baiano de FlSloterapla c Reumatologia - Av. Gctul/io V,?J3'gas,
,�soclaçao Mmelra d

.

Reabllttaçao - A. M • .R.. - Aveluda Manso , 44 - Salvador. "
.

'

,P.::oa) ,2698
- Belo H01"!zont�,., *... ,_, '. I

,

SociedadeC�pineirade1tl:cuPCra.sãodaCri;w�Pfll'..tíriCA-.RuaLusit.ana,j
·�o1i'&.r2P.�:��dçr�:1,l:)llg���::�"p..R.-R.rp�,.Sll-:-Cmt:i.bg. :__ ?I �� �Q� �Ç;m�

__�-
"

,-�;.h "c' ',,'
"

>:..-- --�-F.->cê�
',; ,

' ./:;.' <
'{.

/ •

\

,""-'�;.I.>:"""_ '"'"""'_ .....�""".,_......:r.J ...-"' ... _,./':.",.'� '"
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LUIZ H. SilveI

Nada de Damasco ou lher não olhou com bons

Casbah. A nossa estória tem olhos aquelas "liberdades".

outro local: Costeira do Pi- Depois a "liberdade" tornou

ra iubaé. Sim senhor quem se costume e a comadre

diria! Mas ocorreu lá. Tão muddu para a cama grande

certo como o berbigão .que de .casal, onde três não eram

acontece por lá em balaios demais. O inverno costeíren

todo o santo dia. O nome se', com vento sul apitando

do homem já não recordo, pelas frestas da, parede sem

Tomaz ou Joaquim, ao que mata-junta, serviu para jus

me parece. Não sei bem. O tn.car o "ajuntamento". As

fato é que, Ambora sua orí- sim, o nosso "sheik" nadava

gem .açoríana lhe tenha ne- em mulher .como 'rico em

gado um nome serraceno, o tilnheiro.

sujeito cismou qualquer coi- Tudo caminhou pachorren

sa parecida com '1 manu- tamente bem. O absurdo tor-

o

tenção de um harém parti-' .nou-se "modus' viveridí" e o'

cular. Cismou e pronto. imoral moral. Nada mais

Em casa morava a mulher. fil_H ou ímproblemãtico que

Bem, não era, propriamente ,'a conciliação. O amor díví

uma mulher, na acepção dído, tão difícil como-achar

"bardotiana" do termo. l\!.i'9,S, c: c 1 enc-nwdor competen

quebrava o galho - como te hoje em dia, transformou

se diz em gíria Cozinhava, se numa norma simples e

cuidava 90S barrígudínhos t:'°f](';'. .arnente ,a::eita.

e acordava o nOSS0 herói 1'1'2S a divisf.o, cn-mdo

tôdas as madrugarr-s r;1,e transforma-se em outras di-

buscar camarão no baíxío, ViS,.,3S, complíca -'1, coisa. Di

Ora, 'que melhor mulher v aíràm demais a matéria;

pode pretender o Simplório? c' l1S,8..;,""am a es ';rutura do

NpQ e<;tã:l ccntíguradas nes

sas virtudes qualidades tão

perfeitas como aquelas (J'�e

ídealízaram a Emília l�,) fa

moso samba do' passado?
Seu trabalho constante em

tarratear mais C8.i'ilarão e

rn"i" "'rmarão, levou,o à

constancia do querer mais.

E a mulher perf\3ita sOb

so_13 pon';os dB vista, tornou-,
se insuficiente tal a ânsia

do querer mais.

Aps,receu uma cunhad� de

,Ganchos. Solteirona dança
deira e com boas aptidões
para o lavar-cozinhar-cuidar

de 'crianças, Além do mais.

passava a ferro como nin

guém. Tão exímia nisso que

chegav:a a simular "nycron"
no riscadinho. vincado que

o "sultão" botava aos do

mingos e nas -novenas. E lá

s'lla êle, todo faceiro, a des

filar seu brim, das Casas

Pernambucanas, metido a

importante, orgulhoso de

sua engomad�ira particular,
A40eçeu a legítima por aI·

m'lS semanas e a engomadei
ra entrou em ejKeroíoio das

funções. No começo a mu-

átomo: apresentaram-se íons

e o negócio descambou pa

ra a complícação. ,

Na costeira, ou mais pre

c � "'r-c> 1�'O no "harém" do

nosso herói, não apareceram

ÍoJl1S, logicamente. Mas víe-.
mm jo1wzinhos e mariazi

n:1&S, c�e J'lmbas as mulheres

em l1les�as épocas. Vieram

berrões briguentos e male

ducados como seus pais. As
cG)Y1f1d�es começaram a bri

gar e o paxá viu-se em apu-

1 JS. Sem energia par.'1 insti

t)lc,:.an8.li;z:ar a ordem, tão

elTI voga nesses dias, o ho,

i".i.e:n recebeu um "impeach
ment" das duas mulheres.

MaR isso depois de uma bri

ga que custou lesóes corpo

nUs diversas na trindade

pecaminosa.
O esganado (como chama,

vam-no os vizinhos) vestiu'

t�ma camisa listrada e saiu

por 'ú, mundo afo.ra. Uns

dizem que foi prá Santos,

outro:,; que para Rio Gran

de. De lá deve ter rumado

para � ,Arábia, para' desban
cal' o Mohemeq do �Kwait.

Voçação êle tem,.,

6·6J

Um BAR bem frenquentado sito a rua Santos Saraiva

n. 451 anexo ao Hotel São Cristóvão, bem assim uma pro

priedade de construção mista.

Os interessados podem tratar com o proprietárió no

mesmo predio .'1 qualquer hora.

Estreito 26-5-1964 .

•

VENDE-SE, na estrada geral, frente de

1 qui1ometro, com a área aproximada de

220,000 mts2, com casa pas�agem, pomar e

lenha em abl,lndância. \. \

Infrrmações à rua Visconde

Preto,48.

de nnru
3-6J I

-��----
----�-------

POUCO
. ( Com RODA LIVI:E A"7M no seu Jeet

V. 'ee'Ónomiza Cr$, 1:00r ,00 cada vêz que en·

che o tanque!: .. isto S2:i:U, con:ar tôdas a.

outras v2ntagens. Instale já,

Im�ôJto' �e Ren�a
rresl��nte veta Ise �ões �u

BRASILIA '- (O E) - o presidente
Castelo Branco vetou,

.

totalmente, projeto
de lei do Congresso Nacional que exclui <;la
,incidencia do im)!)Qsto de renda as importan-
cias relativas aos proventos de aposentadoria
ou reforma, Quando motivadas pelas moles':
tia.s enumeradas nos itens 2 e 3 do artigo 173 "

éÍa lei n. 1.711 - de 28 de outubro/de 1952
- Estatuto dos Funcionarios Pl;I.blicos Civis

da União. O item II refere-se á invalidez de

corrida de acidente no exercicio das atribui-,

ções profissionais e, o II "quando acometido

de tuberculose ativa, alienação mental, neo
plasia ma igna, cegueira, epra; paralisip<
ca�diopatia grave e outras."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



O Sr. Governador do Es·
tado em recente Lei orígí-
"'nária do Poder Executivo e

que tomou o número 3.431,
vem de conceder

.

"isenção
aos veículos automotores

particulares de passageíros
de tipo "Jeep", bem como

'os de propriedade de:

Representantes e via
jantes comerciais que tra

balham exclusivamente no

ramo e os utilizem no exer

cicio da profissão;
- Instituiçôes de Educa

ção e Assistência Social, en
.

tidades religiosas e sacer

dotais de qualquer culto:

Funcionários públicos
estaduais, desde que adqui
ridos nos têrmos da lei
n° 2.783, de 8 de agôsto de

1961, e enquanto perdurar.
a reserva de domínio a fa-

Presidente da A'ssociacão Brasileira de,
- t '

Astronomia Fala· Amanhã Sôbrel
I

Nascimento da Vida
, !

o Departamento de Edu

cação e Cultura da Reitoria
da Universidade de Santa
Catarina- está convidando

,para a palestra do Dr. Mié

cio Araújo Jorge Honkis, a à rua Felipe Schmidt às 20

ser realizada no auditório horas do dia 4 do corrente,
do Palácio das Industrias amanhã.

o ilustre coníerencísta,
médico e vice-Presidente da

Associação Brasileira de

Astronomia abordará o te
ma "o nascimento da vida",

Laboratório, T r a b a I 'h a
Melhoria da Produ�ão

,/

Criação de
(olet·orias
o Senhor Governador,

em atendimento às disposi
ções legais e face à cria

ção, pelo Poder Legislativo,
de novos municipios no

Estado, vem de criar' m!:lis

quatro coletorias, nas sedes

municipais de Varjeão,
:Amora, Agronômica e Bal

neário de Camboriú.
\

'

-Reconheci
mento consular
/

-

De acôrdo com solicita-

ção do Ministério das Rela

ções Exteriores, o Chefe do

Govêrno do Estado .de 'San

ta Catarina resolveu reco

nhecer
.

o Cônsul Honorário
dos Paises Baixos 'da cida

de de Blumen�u, sr. Jan

Willen 'Van de Meene. O re

conhecimento é uma decor

rência da concessão do com

petente "exequatur': �elo
Govêrno Brasileiro.

I

do govêrno".
Admitindo que as melü

das adotadas contra a alta

dos preços fracassaran"l

quase totalmente, o mmlS

tro do Comércio da Argen
tina, Alfredo' Concepción,
pronunciou-se

.

a favor . de

um plano para redu.zir os

preços dos artigOS de pri
meira necessidade, entre os

qU'l,is carne, pão é leite, ao

lado. cta decretação do ·salá:'
rio móvel.
'Frondizi criticou "os pa

liátivos da IE:lÍ de abasteci-

,mento" e considerou legal a

luta da CGT pela decreta

ção do salário mínimo e·

móvel, acrescentando que

"não há motivos para nin

guém se alarmar nem' para.

se . temer ameaças à Cons

tituição ou advento de

uma revolução".

o vice-presidente Carlos

Perette contestou Frondizi,

declarando que' "não se po

de atribuir ao govêrno ne

nhuma medida que tenha"

provoc'l,do a alta dos pre

ços, coisa que se pode at,ri-

na

beirão Neiss.e em Indaíla,
Ribeirão dos Porcos c Ri
beirão Vermelho em Palho

ça; Sítio Lageado em Gua

biruba; nos lugares indica

dos, foram pesquisados
ferro; rnaganês, cobre, chum
bo, fluorita e' ouro.

jetos de calcáreo em Lajes
e apatíta de Anitápolis. E
ainda sobra tempo, para
execução de um convênio
com a Diretoria do' Fomen
to e Defesa da Produção,
também da Secretaria da
Agricultura, para executar- o

projeto de ensaio de . for

rageiras em campos da Fa
zenda Ressacada, Ilhota e

Indaial.
'

\

Nas atribuições do mes

mo laboratório, estão a exe

cução dos estudos dos pro-

Plano Financeiro com Castellc
desde ontem

vor do Estado.
Assim, a Fazenda Catarí

nense, num gesto de franca
colaboração com aqueles
que usam os referidos veí
culos para fins religiosos e

o
desenvolvendo os seguintes
assuntos:

Conceitos e utilidades 'da
ciência pura e aplicada. Hi
pótese cosmogônícas. Apa
recimento da vida na terra.
Teorias de Opárin e Simp
son. Síntese das proteinas
de. miller, nos EE.:UU. Ex

periência sôbre os Vírus,
de Konrad-Frenke!. Teoria
de Upton sôbre a formação
de vírus. Vírus e cristais _

matéria viva ou morta, Evo
lução' e extinção da vida na

terra. Possíbílídade da vida
em outros planetas. (haverá
projeção de slides sôbre os

assuntos tratados).

assistenciais e em viagens
comerciais, presta-lhes, por
êsse meio" importante ,be
neficio quando

.

no exercício
'de suas funções.
A seguir, damos os no

mes dos primeiros benefi
ciados com a referida Lei,
conforme requerimentos já
despachados pelo Secretá
rio d� Fazepda:
Ação Social. da Paróquia

de São Paulo Apóstolo, de

Blumenau; Irmã Gerlinde

Stümpfler, da Paróquia
Nossa Senhora da Piedade,
de Tubarão; Padre. Jdão

o

Cardoso" Cooperador
Catedral Metropolitana;
ferência dos Religiosos
Brasil, com sede em

menau.

i1IAlIlO DE SAIiTA CAU!IINl

Florianópolis, (Quarta-Feira), 3 de Junho de 1964 I'·'

A Câmara Júnior de Flo

rainópolis estará homena

geando dia 5 ,do corrente o

escritor Silveira Júnior.
A homenagem será realí

zada na Churrascaria Lin

dacap, constando de um

jantar ao qual comparece
rão todos os juniors de I .

Florianópolis.
Na oportunidade o ilus

tre escritor catarinense pro
ferirá palestra sôbre, o livro
"Um brasileiro nos Estados

.Unidos", de sua autoria.

Trânsito tem nove

diretor
Em ato assinado na Pas

ta da Segurança Públfa, o

governador do Estado no

meou o Cél. Piraguay Tava

res, da RR da Polícia Mili

tar do Estado: para exer

cer, em comissão, o cargo
de Diretor da Diretor'ia de

Veículos I e Trânsito Públi

co, em substituição ao Cél.
Mauricio Spalding de Sou

sa.

Câmara Júnior Homenagearf
·Silveira Júnior

.

Industriais de São Bent.o do Sul
em Hcrlanépells

Encontram-se desde on-

tem em Florianópolis os

senhores' Paulo Hassemodel
e Victor Keil.

dias, dos 20 mil mineiros fl

das agitações estudantis de

ontem em La Paz.

'Os últhnos
.

numeras re

velados pelo jornal ofici�l

EUA e Romenia
. '

Ampliarão RelaçÕes
A. Rom.ênia logrou, entre

outras coisas,' que os Esta
dos Unidos Ire forneçam a

maior parte de matéria

prima sem exigir guias indi

viduais de exportação, em

negociações diretas e à reve-

lia do. bloco soviético, que

qualifica essa atitude de

"intencionalmente perversa".
\_ ,

Fazem Acôrdo EUA
e Argentina
BUENOS AIRES, 2 (V.A.)

_ A Argentina assinará um

"Tratado de Assistência Mi

litar" com os Estados Uni-

�os, idêntico ao que foi "1S-_
sinado com o govêrno bra,

,
sileiro: A informação é dO

sr. Edwin Martin, nôvo em-'

baixador dos EUA na Argen
tina, ao pass�r óntem pelo
Rio a bordo do navio "Ar

gentina". O sr. Martin que
evitou abord'l,r o assunto,

Q Cél.

já
í
exerceu em

oportunidades o cargo de
Delegado Especial de Polí
cia em municípios ínterío-

I runos e foi Comandante Ge
ral da Polícia Militar do Es
tado 110 período 1959J9oo,
passando em seguida para
li Reserva Remunerada da-
quela
militar.

briosa corporação

promotor público em exer

cicio e .o Sr. Victor Keil, di
retar presidente das indus
trias Artefama..

I �%»�"t,,:tia..'!-.."�4f-%�S%"i\"StÁ$$%«%%'%SSS'S:

Cooperativedos agradecem
ao Secretário

Repercute ainda a tragédia peruana
SANTIAGO DO CHILE - 2 (OE) -

A recente tragédia oc;orrida. em Lima' pOl!

ocasião do jôgo entre o Perú e a Argentina,
preocupou profundamente o Ministério d,)

I. Interior do' Chile, que ordenou inquérito
minucioso sôbre as condições de 5eguran- r

A �êde, Escolar do ,Esta-
.

, ,do de Santa Catarina ac,'l,-

ça que oferecem os estádios do paIS, para bam de ser incorporadós
,evacuação do público: A direção geral da nov,os est�b�l�cime�tos lPolícia e outras autoridades, estão estudan- ensmo prImarIa, cUJa c .

ção q Governador Celso a·

do as causas do acidente, afim de tomar me- mos determinou em decre-

didas necessárias no Chile, que evitem a re- tos baixados na pasta com-
'. petente.

petição da tragédia peruana.
-------------------

o Objetivo dos EUA na Asia .

é a manutenção da paz
WASHINGTON - 2 ·(OE) Afir-

mando que o objetivo dos EE.UU:, no su-

deste asiático, é o da manutenção da 'paz, ,o Vem de ser assinado de-

h h• creto governamentai quePresidente Lyndon Jo nson reafirmou oJe dispõe sôbre o regimento
OS comprornissos contraídos por seu.Govêr- da classe especial de crian

no com o Vietnam do Sul. Em inesperad:l ças deficientes 'da audição
. (surdas) e êla palavra.

entrevista a imprensa, o Presidente norte Funcionará anexa ad Gru-

am€lricano esclareceu que os EE.UU. estão po �scolar
.

"Barreiros Fi

lho", de Florianópolis, como, enviando um bom material de guerra ao, órgão integrante da Secreta-

Vietnam do Sul. ria da Educacão e Culiura
diretamente s�bordinado à

Subversão no Estado do Rio
2 (OE) - O Gov_ PaulI) 'na,li�ades,_ destacan�o,se .

mmlstraçao do ensmo pn
Torres do Est. do Rio, já está de posse dos mário e !:l orientação vaca

relatórios das comissões de inquérito sô-bre cionaI. De ressaltar-se" taro

bém, a campanha que :mos
subversão e corrupção em território flumi- trará ao público serem, o
nense. Os docu�entos servirão de base pa- ii 'G'ficientes da audiçãq

ra a pumçao �le ser�ic1ores estaduals culpa". '�a�:1:�:�;1��tdOi, .

o ""1'-':' -;9),Ú;l��
. --t=:'·;=�"��::::I:������iI�$i�'i·'·m·'-i�i·�i-:.'I·liil. :�'�;;"'"-'--��---:':,:"".��'.,,�,

Os destgc!(dos industriais
de São, Bento do Sul em "O, ESTADO" apresenta O senhor Alípio Ortiga,
nossa Capital tratam de in- aos ilustres visitantes votos da Cooperativa Matte, en

terêsses do próspero muni- de uma feliz e proveitosa viou' agradecimentos ao Se

cípio, onde o Sr. Paulo permanência em nos s o nhor Secretário da Agricul-

BRASILIA - 2 (OE) Já está €-m mãos Kassemodel é o adjunto de meio, tura, dr. Luiz Gabriel, pelas
-atenções ,e providências,

Edüicio Central do Laboratório de Quimica Agricola do -Presidente da República, o programa fi-
que determinou

.

contra o

Industrial, localizado na Trindade, Fpolis., SC. nanceiro do país para o corrente ano. O pro-. Na Ass,e'mble'"ia L'eqislefiva surto de Peste Suina nas
'''_ criações de agricultores de

Dentre as repartições.. que . econômicos da empreza agrí- grama- f.oi elaborado pelo Ministro Gouvêia
de Ir'ineópolis.Pelo Chefe do Poder Le- .da Câmara Municipal

o dovernador. Celso Ramos cola.
, de Bulhões da Fazenda, e garante uma con -

gislativo catarinense, depu- Faxínal dos Guedes, que No despacho telcgnífico,
coloca à disposição do pro- Durante os três primeiros

cria o distrito de Barra diz o senhor Alípio Ortiga,
dutor rural, sobressai no mêses do ano corrente, as 'tenção de despesa num montante de 360 tado Ivo 'Silveira, foram

Grande',
. que a ação dos técnicos despromulgadas leis, que ho-

bloco da Secretaria da principais atividades do La- b·.·llh ões. de cruzeiros. I tacadas para combater o.mologam as seguintes reso- I

Agricultura, o Laboratório boratório de QUílmica Ag.rí- ·S"S$$,.S"'''''''''''''''''''''%S,.,.t.;''$S''$'''$$S$$%::;$;;j�%lS''S.lii$$ luções: da Câmara MunicIpal de mal dizimador dó� rebanhos
de Química Agrícola e In- cola e Industria, sumaria-

Coníerência dos Bispos no RI"O . da Câmara Municipal de São João do Sul, criando o suinos, foj efici.ente e rápí-
, dustríal, mente, foram recebimento.

dístrtto .ríe Passo de Tor ..

- da. A região está livre' da"
-

, Meleiro.: criando o distrito u<::

Repartição especializada, de setenta e três amostras
RIO _ 2 (OE) _ Espera. se para hoje de Sapiranga; . res. Peste Suina.

responsável' por setor dos 'de terras realizadas; aten-. _-

�:�����s�e ore�:!�r:����o d�: ��I�;::��á�:�'a e�in���:��� s�l����C��ãr:::i;oo�eCto;:��:.:aq���:: ��;�� -P-�a'-z Eslenssoro Enfr.enta,.

A' 1 Indus Fazenda Ressac�da e SãoQUlmICa grico a e· -

e r101's,� cardeais realizada no Rio de Janeirc.tríal, trabalha no mais frio José. Com finalidades de "' v

, :�'l:'��it':l:",;;���:�: �:���;::7EE:::\����
. ���:���:�!On;:�o�:�ad!e�is�:C;�:�ra�� ,Hostilidade· da Op,osição

Argentina e·nlrenta DO�
....
8. C. fl.s·e LA PAZ, 2 (V.A.) _ Re-

"LaN.ación"
da.vama �s_',P�z"ORresldente�bteve8.9,

.

, eleito com 60% dos votos tenssoro e seu companhelro mil e 123 votos dos 127 mil
.

• ", .

.

'_ '. ,<. 0', ..

"

, ' ,computados ,no país, o pre-' d�' Fpapa, o general Ren� eleitores que compareceram

, .'
,

' ""
-

',··,I.:.,j
e.;
:'•. :>" �. \, ,<� ,,\:'�. ó( ':� .,,' ,

sidente Paz Estenssoro dis- Barrtentos, 608 mil e 203
/

às urnas, dístríbuíndo-se os

BUENOS AIRES Ê NOVA Confederação Geral dos
_
maiorra .das· empresas . têm, ·s8GT'Btaimêrite, élebate�-, se, oritem, que está dispos- votos sôbre um total apro- restantes entre votos' em

YORK, 2 (V.A,) O ex- Trabalh<tdores, ao afirmar O mInIstro Alfredo Con- d? seu plano de luta, ,trans- to a pacificar a Bolívia, en- xima?O de. um milhão de branco e 'nulos, verificando-
.

F d" "os operários' se lan- cepción admitiu que' o go- pnando apena.s que ha uma
elel'tores registrados Em La se uma abstençãci de 22')10.presidente Arturo ron lZ1 que

. ... ' quanto a oposlçao, cujos ,_o

manifestou, ontem, é.poi.o çaram em luta de�ois de vêrno reformulará suas me- possibIlIdade de suspende-
líderes !:linda se acham em

,
.

1 d' verern esgotadas as. nc"0- didas a.cêrca da alta do cus- lo enquanto se debate na
d f

.

novl'mento salarla a - ""
greve .e orne, anunCIa no-aoI'

to de vida, "para dar um Câmara o projeto de salário
buir, em grande parte, à ciações e terem comprova- vas medidas de hostilidade,

do a absoluta inoperância comb.ate mais efetivo a al- mínimo de 14 mil pesos.
ao lado da greve de três

ta dos preços", mas, -além O ministro' de Defesa,
do tabelamento de alguns Leopoldo Suarez, chegou
gêneros, não anunciou ne- 'ontem a Nova York

'
. p'l,ra

nhuITm medida concreta· pa- entrevistar-se co'm seu cole

ra o futuro.
.

ga n'Jrh� ::n11erica11o Robert
A CGT estêve rE'lJniela on- Mcnamara.

Aumento do fun.donali'smo em

pl·enário, dia 17
. Bràsília _. 2 (OE) - Foi. constituid'l

comissão de 11 membros da eamara' e 11

membros do Senado, para examinar projeto
de' aumentó' de vencimentos do funcionalis
mo civil da União. Amba� as comissões iní

d2.r:0 ':i'.::c:cli::-.t:::::J.-cG:"-:::: seu lr3balho espc:-::-:n-
do-se cnJ� até dezessete deste mes ptojeto. \.

-

"

c'lteja scnÇl debatido no.
.

pl(;:llari.b,
:

WASHINGTON E VIENA, dores, ao mesmo tempo em

2l(V.A.) ,_ Ao fim de duas qúe a União Soviética esfor

semanas, de conversações, çava-se para obrigar o go·

Estados Unidos e Romênia vêrno de Bucareste a re

resolveram ampliar suas re- tornar à lính'l, política e

lações em nível de emba�\Xa- ec:onômica do Kremlin.
$$$SSSS%%S%�S%%$%$%>\%S%%�%�%%SS�S%SiS�
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Brasileiro. Ninguém ameaçará mais a ,
.

sua liberda.de de ir à Igreja. Ninguém cJ
obrigará a um silêncio de morte quandí:
quiser pleitear. seus direitos. Ninguém. ..J

o�rigará a fazer um trabalho -de que, não

gosta e onde não quer. Ninguém marldarz
na educação de, se�s filhos. 'Ninguém pod
pessoas estranhas morando na mesma ca

,sa em que V. mora.. Nada disto que acon

tece hoje nos países comunistas açontecer;:i
com V. No Brasil, graças ao 'patrio�ismo, Ô

decisão e à coragem de nossas ,Fôrças Ar-!
madas e do nosso DOVO. Nós sômos e ser:e-- ,

mos sempre') cidadãos livres do BrásiI eter-
namente livre.

.

esclareceu, contudo, que 'se'
r os argentinos desejarem

Colabore" você também na

conSOliila-I-' comprarão nos E'UA' arma-

çao e� salvaguarda da D.en:�c.racia emulando I ����:0�eCe�b�1��� j���l�lt.�;;�
3 ocao. nefas<$' dos ,çolJlunlst· s, .

l, •

o;';" !

;:f;;: .' " ..•. " ,-
.

,

.
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Audiências

na SSP
O csi. Danilo Klaes,

cretárío da Segurança
blica, recebeu em audiência
ontem, as. seguíntes 'pessoas
que trataram de assunt
diversos:

Cél. Silvio Pinto da
Presidente do Instituto
cional do Pinho; Cél. Flori
mar Campello, Chefe d
1" n.c., Dr. José Felipe Boa
baíd, Presidente do Institu
to de Reforma Agrária de
Santa Catarina (IRASC),
Cél. Mauricio '. Spaldíng de

Sousa, Cél. Piraguay Tava

res, Padre José Pereira
Kunz, do Seminário. de :�ão
Ludgero, Dr. Ulisses ],VIarci
lia Longo, Delegado Regia
nal de Porícía de São Mi

guel D'�sW!' Vete'�d�t i I��l-
I'

-

1: -I"
dicero Filomena (PSD),. :pi,
retor de Departamento" Es

t'l,dual de Caça e Pesca, sr.
. Juracy Batistà, Diretor S.1n
dical da Secretaria do Tra-

balho e Cê!. Elvídio Peters

Comandante Geral áa Poli
cia Militar do Estado.

Esco�rização ,

São três escol'l,s isoladas

em, Bom Retiro, duas no

municipio . de Seára, uma

em Ilhota e outra no muni
cípio de Agua Doce, totali
zando sete. Tôdas deverão
funcionar no período letivo
de 1.!l65.

Departamento de Educação
e Cultura. São várias as fi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




